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O GRUPOJOGO surgiu a partir dos estudos feitos na
formação de atores da Escola de Teatro Popular da Terreira
da Tribo de Atuadores Ói Nòis Aqui Traveiz, na cidade de
Porto Alegre – RS, em julho de 2007. Neste período foram
realizados experimentos e estudos sobre tragédia grega
FENÍCIAS de Eurípides, com orientação da Prof. Dra. Paulina
T. Nólibus. Este trabalho teve continuidade após a conclusão
da formação por parte dos atores da Escola de Teatro
Popular, agregando outros intérpretes oriundos da escola de
formação de atores, do TEPA (Teatro Escola Porto Alegre)
ao processo de criação, assim nasceu o GRUPOJOGO de
experimentAção cênica. 

EM 2008 estreamos na cena profissional FENÍCIAS, de
Eurípides na sala 302 da Usina do Gasômetro.

https://www.youtube.com/watch?v=fOoNMHMa3ic&t=142s&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://www.grupojogo.com.br/fencias
https://www.youtube.com/watch?v=fOoNMHMa3ic&t=142s&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://www.youtube.com/watch?v=fOoNMHMa3ic&t=142s&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://www.grupojogo.com.br/fencias
https://www.grupojogo.com.br/fencias
https://www.grupojogo.com.br/fencias
https://www.grupojogo.com.br/fencias
https://www.grupojogo.com.br/fencias


No ano de 2008 o grupo realizou pesquisas, leituras,
discussões e experimentos, especialmente sobre as
técnicas e concepções propostas por Rudolf Von Laban,
Vsevold Meyerhold, Jerzy Grotowski, Antonin Artaud e
Eugênio Barba, visando sempre conectar a dança e o teatro,
constituindo a fusão do movimento, da música e da palavra
falada. A partir destes estudos, ainda em 2008, iniciaram-se as
leituras direcionadas aos textos ‘Medeamaterial’ de Heiner
Müller, ‘Fenícias’ de Eurípides, ‘Esperando Godot’ e
poemas de Samuel Beckett. 

https://www.grupojogo.com.br/heinermuller
https://www.youtube.com/watch?v=mH22cJwornk&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica


Em 2009, o GRUPOJOGO participou do 11º Festival
Pedritense de Teatro – RS com o espetáculo ‘Fenícias’,
recebendo indicações para sua Maquiagem, Trilha Sonora,
Iluminação, Cenário, Ator Coadjuvante, e conquistando os
prêmios de Figurino, Atriz e Espetáculo do Júri Oficial.
Com este mesmo trabalho, realizou uma curta temporada
como grupo convidado da sala 302 da Usina do Gasômetro
de Porto Alegre, em outubro. Ainda em 2009, foi contemplado
com o edital público de ocupação dos teatros municipais de
Porto Alegre para temporada com o espetáculo PLAY-
BECKETT, a qual foi realizada no mês de dezembro. Com as
apresentações deste espetáculo, recebeu o Prêmio
Açorianos 2009 de Melhor Iluminação em Dança, prêmio
que valoriza os melhores espetáculos apresentados no ano
em Porto Alegre.

https://www.grupojogo.com.br/play-beckett


No 3º ano de atividade realizaram-se 2 temporadas de 12
apresentações dos espetáculos ‘Fenícias’ e ‘Play-Beckett’
no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário
Quintana, também através de edital público. Em 2010, ‘Play-
Beckett’ ainda fez a abertura do Festival de Teatro
Independente de Santa Maria – FETISM, recebeu os
prêmios de Melhor Coreografia, Figurino, Iluminação e
Trilha Sonora no 1º Prêmio de Criação Coreográfica de
São Leopoldo – RS, além de concorrer ao 5º Prêmio
Braskem em Cena, dentro do 17º Porto Alegre em Cena,
festival internacional de teatro realizado na capital gaúcha.
Em 2010 o grupo também criou e produziu o espetáculo
PARA ACABAR COM O JULGAMENTO DE DEUS, que
cumpriu temporada de 8 apresentações como grupo
convidado da sala 504 da Usina do Gasômetro e participou
de duas edições da Usina Polifônica, ambos projetos da
Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre e do Centro
Cultural Usina do Gasômetro.

https://www.youtube.com/watch?v=ALji5LTDOD4&feature=emb_title&ab_channel=CadernoDois
https://www.youtube.com/watch?v=FPub2qyFFU0&feature=emb_title&ab_channel=macondocoletivo
https://youtu.be/5Grs8iPN8XE


A partir de 2011 o GRUPOJOGO passou a utilizar o espaço da
sala 309 da Usina do Gasômetro como grupo convidado,
integrando o Projeto Usina das Artes. Ao longo deste ano o
grupo deu prosseguimento ao seu treinamento físico contínuo
e ininterrupto. Na sala 309 realizou curta temporada de Play-
Beckett, o Workshop Jogos de Linguagem, participações na
Usina Polifônica, montagem e apresentação dos espetáculos
intitulados como Laboratórios de Criação Die
Hamletmashine e Medeamaterial, além da montagem– Ilha
de Desordem com a Vai! Cia de Teatro. 

https://www.grupojogo.com.br/heinermuller
https://www.grupojogo.com.br/heinermuller


A partir do seu 5º ano o grupo passou a gerir a sala 309 em
parceria com a Santa Estação Cia de Teatro e o grupo Teatro
Geográfico, dentro do Projeto Geração Máquina – um
Compartilhamento entre Grupos, integrante do Projeto Usina
das Artes da Prefeitura Municipal. Neste espaço, em 2012,
produziu a 3ª edição do Workshop Jogos de Linguagem e
os espetáculos ROCKHAMLET E POPHAMLET,
investigações cênico-musicais criadas em parceria com o
coletivo de grupos do Projeto Geração Máquina.

https://www.grupojogo.com.br/rockhamlet
https://www.grupojogo.com.br/pophamlet


Em 2012 ainda realizou sua primeira apresentação nacional
de Play Beckett, apresentado em Recife dentro do Festival
Palco Giratório do SESC. 

Em dezembro de 2012 estreou Fauno, uma releitura do balé
de Vaslav Nijinsky. Este espetáculo rendeu ao grupo 8
indicações ao Prêmio Açorianos de Dança, incluindo Melhor
Espetáculo, Coreografia, Bailarino, Iluminação, Figurino e
Produção, e ainda os prêmios de Melhor Direção e
Cenografia do Ano.

https://www.sescpe.org.br/2012/04/26/recife-recebe-festival-palco-giratorio/
https://www.sescpe.org.br/2012/04/26/recife-recebe-festival-palco-giratorio/


No início de 2013 o grupo foi contemplado com seu primeiro
prêmio para montagem, Prêmio Novos Diretores, do Instituto
Goethe e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Através
deste projeto o grupo produziu o espetáculo A NOITE
ÁRABE, do dramaturgo alemão Roland Schimmelpfennig,
que estreou em 07 de junho, no Auditório do Instituo Goethe
com uma temporada de 3 finais de semana, logo em seguida
cumpriu a segunda temporada no Centro Municipal de Cultura,
Sala Álvaro Moreira, num total de 15 apresentações. A NOITE
ÁRABE esteve presente na 20ª edição do Porto Alegre Em
Cena, compondo a grade de indicados ao 8º Prêmio Braskem
em cena; o espetáculo consagrou Thainá Gallo com o
prêmio de Melhor Atriz nesta edição.

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2013/06/grupo-jogo-estreia-o-espetaculo-a-noite-arabe-no-instituto-goethe-4161759.html
https://www.portoalegreemcena.com/braskem-em-cena


Ainda em 2013 o GRUPOJOGO, foi contemplado com a Bolsa
de Pesquisa Décio Freitas da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, através da Secretaria Municipal de Cultura dando
continuidade a pesquisa estética do grupo, o ator desenvolveu
um projeto intitulado FAUSTO, O ATOR, O ESPECTADOR E
A CRIAÇÃO DE UMA FÁBULA GESTUAL.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYwcl_V5mkgZV-F1n9Kx4Qo3LYSdbpV_Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYwcl_V5mkgZV-F1n9Kx4Qo3LYSdbpV_Y


Em 2014 o grupo foi contemplado com a ocupação e gestão
da sala 309, e dá início a um projeto chamado PRA FRENTE
SE NÃO O AMOR ACABA, que resultou no espetáculo
AMOR AMOR AMOR inspirado nos sonetos de
Shakespeare. O espetáculo fez temporada na sala 309, em
junho de 2014, com 8 apresentações. O espetáculo agregou
novos artistas ao coletivo, gerando uma série de oficinas
voltadas para a preparação e instrumentalização do
ator/criador.



Ainda em 2014 o GRUPOJOGO coloca em prática um projeto
de formação de novos artistas, com uma oficina de longa
duração e com exercício cênico final. Durante cinco meses os
alunos da OFICINA DE CRIAÇÃO E MONTAGEM, tiveram
aulas regulares de interpretação, pesquisa histórica e estética,
preparação vocal, preparação corporal, noções de construção
de cenário, figurino, concepção de luz e trilha sonora. O
resultado foi o espetáculo A CLASSE MORTA, inspirado na
obra homônima de Tadeus Kantor apresentado na Sala
Álvaro Moreyra nos dias 16, 17 e 18 de dezembro de 2014.

https://www.grupojogo.com.br/oficina-de-criacao-e-montagem


Em 2015 o GRUPOJOGO comemorou o centenário do
Sambista Túlio Piva, apresentando “BIBIANA canta Amores
em versos de Túlio Piva”, um Show inédito em homenagem
ao compositor que dá nome ao teatro de Câmara na cidade de
Porto Alegre com a cantora BIBIANA PETEK. BIBIANA canta
Amores em versos de Túlio Piva foi apresentado na Sala
Álvaro Moreyra, na Semana de Porto Alegre, dentro da
programação 24 horas de Cultura, em comemoração do
Aniversário de Porto Alegre, no Prêmio Açorianos de
Música, além de diversos pontos da cidade como a Praça do
Capitólio, o estacionamento da Usina do Gasômetro e em
várias casas noturnas de Porto Alegre.

https://youtu.be/UTz1Kktt4Q4
https://youtu.be/UTz1Kktt4Q4


Em abril de 2015, o GRUPOJOGO, em parceria com a
VAI!CIADETEATRO, realizou um seminário intitulado
#HEINERMÜLLER que rememorou os 20 anos da morte do
autor. Na ocasião aconteceram diversas atividades, como
Leituras Encenadas, Oficinas de Criação de Personagens,
Performances, Roda de Debates, Vídeo-performances e
apresentações de espetáculos. Grande foi a repercussão do
evento que ganhou 2 matérias internacionais em jornais da
Alemanha e em revistas digitais, como a Deutsch Welle e a
Revista de difusão da Cultura do Goethe-Institut de Munique.
Em junho de 2016 estreia MEDEAMATERIAL de Heiner
Müller, uma parceria entre o GRUPOJOGO de
ExperimentAção Cênica e a vai!ciadeteatro, com o apoio do
Instituto Goethe de Porto Alegre. O espetáculo contou com
financiamento coletivo e realizou duas temporadas, uma no
Auditório do Goethe Instituto e outra no Teatro
Renascença, através de Edital Publico de Ocupação dos
Teatros Municipais da SMC – Porto Alegre.
MEDEAMATERIAL também foi apresentada na programação
do Festival Palco Giratório Sesc Poa.

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2015/04/evento-em-porto-alegre-homenageia-20-anos-de-morte-do-dramaturgo-alemao-heiner-muller-4745239.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2015/04/evento-em-porto-alegre-homenageia-20-anos-de-morte-do-dramaturgo-alemao-heiner-muller-4745239.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2015/04/evento-em-porto-alegre-homenageia-20-anos-de-morte-do-dramaturgo-alemao-heiner-muller-4745239.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2015/04/evento-em-porto-alegre-homenageia-20-anos-de-morte-do-dramaturgo-alemao-heiner-muller-4745239.html
https://www.youtube.com/watch?v=pa3-JMaomdo&t=2s&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://www.youtube.com/watch?v=-zVUmT3I0TY&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://www.youtube.com/watch?v=-zVUmT3I0TY&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://www.youtube.com/watch?v=-zVUmT3I0TY&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://www.youtube.com/watch?v=-zVUmT3I0TY&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica


No segundo semestre de 2015, o GRUPOJOGO continuou a
colocar em prática seu projeto de formação de novos artistas,
em sua segunda edição da Oficina de Criação e Montagem.
A peça escolhida foi Marat/Sade (1963), do dramaturgo
Peter Weiss (1916 – 1982). No primeiro semestre de 2016, na
terceira edição da Oficina de Criação e Montagem, foi
realizado o espetáculo O Inspetor Geral (1836) do escritor e
dramaturgo russo Nicolai Gógol (1809-1852). A quarta edição
da Oficina de Criação e Montagem foi realizada no segundo
semestre de 2016, sendo escolhida a montagem da obra Os
Cegos(1891) do escritor belga Maurice Maeterlink (1862-
1949). 

https://maisteatro.org/2015/12/14/maratsade/
https://youtu.be/XnUl-kJVZWA
https://youtu.be/GJhptGgIYjk


O GRUPOJOGO também continuou a desenvolver diversas
oficinas  durante os últimos anos em seu projeto Jogos de
Linguagem, a destacar-se oficinas de Musicalidade e
Expressão Vocal – potencialidades do ator cantante (2015)
com Cecé Passaro, Poéticas Estético-estruturais nos Anjos
de Heiner Muller (2015) com Alexandre Dill, Biomecânica
Teatral como preparação física do ator (2016) Com
Alexandre Dill, Viewpoints (2016) com Manuela Albrecht,
Práticas de Yoga (2016) com Kayan, Sincronário Corpo e
Tempo (2016) com Vinícius Meneguzzi, Entre o vídeo e a
cena – imersão sensorial (2016) com Maurício Casiragh e
Mãe Coragem - Teatro Épico e o papel do ator (2016) com
a diretora alemã Mona Kloos, entre outras.

https://www.facebook.com/grupojogo/posts/862046670535946
https://www.facebook.com/events/1595760357388259/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/114344095681825/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


No primeiro semestre de 2017, o GRUPOJOGO foi convidado
a participar da  primeira edição do Projeto Transit – Duas
montagens brasileiras, um texto alemão, com iniciativa do
Instituto Goethe Porto Alegre com associação do  site de
crítica teatral Agora Crítica Teatral e apoio do SESC/RS. O
projeto visava a montagem do texto alemão As Trevas
Ridículas (2013), de Wolfran Lotz. Com esse texto Lotz foi
premiado como Dramaturgo do Ano na Alemanha em 2015.
As Trevas Ridículas teve estreia no Festival Palco Giratório
SESC/RS em maio de 2017 e cumpriu uma temporada em
junho-julho de 2017. O espetáculo teve repercussão
internacional, tendo uma crítica publicada no jornal alemão
TAZ.dietageszeitung, pela jornalista Dorothea Marcus.

https://youtu.be/pxJeE3Q_OMQ


Em outubro de 2017, o GRUPOJOGO foi convidado a encenar
uma leitura dramática do texto A Pane, do autor e dramaturgo
suíço Friedrich  Dürrenmatt (1921-1990) na programação do
VI CIDIL - Colóquio Internacional de Direito e Literatura,
com apoio do Instituto Goethe/RS.

Em novembro de 2017, mais uma turma da Oficina de
Criação e Montagem é finalizada, com a montagem de Die
Hamletmaschine, de Heiner Müller, no teatro do Instituto
Goethe. 

No início de 2018 o grupo participou do Festival Porto
Verão Alegre, com o  espetáculo As Trevas Ridículas.

https://youtu.be/rVEv9PlasE8
https://youtu.be/zaWaBHzRgwE
https://youtu.be/enqPuKvsFcs
https://youtu.be/enqPuKvsFcs
https://youtu.be/enqPuKvsFcs


O grupo venceu o edital da segunda edição do Projeto
Transit – Duas montagens brasileiras, um texto alemão, para
a  montagem do espetáculo Tremor, de Maria Milisaviljevic,
que estreou na décima terceira edição do Palco Giratório do
SESC/RS. 

Ainda em 2018 o  grupo realizou a Mostra Jogos de
Linguagem em comemoração aos 10 anos da trupe, com a
exibição de quatro  espetáculos do grupo, e a montagem da
oficina de CRIAÇÃO E MONTAGEM que culminou com
encenação do  espetáculo  Woyzeck, no teatro do Instituto
Goethe. 

https://www.youtube.com/watch?v=koOjjrntnDo&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/espetaculos/noticia/2018/07/grupojogo-celebra-10-anos-com-mostra-de-espetaculos-cjj6127yp0ikh01pa7qcqnpej.html
https://www.correiodopovo.com.br/arteagenda/grupojogo-apresenta-woyzeck-pe%C3%A7a-inacabada-de-georg-b%C3%BCchner-1.274148
https://www.correiodopovo.com.br/arteagenda/grupojogo-apresenta-woyzeck-pe%C3%A7a-inacabada-de-georg-b%C3%BCchner-1.274148
https://www.correiodopovo.com.br/arteagenda/grupojogo-apresenta-woyzeck-pe%C3%A7a-inacabada-de-georg-b%C3%BCchner-1.274148


Em 2019 o GRUPOJOGO  estreia o espetáculo Deus é um
Dj, de Falk Richter, na Galeria de Arte do Goethe-Institut
durante o Festival Porto Verão Alegre. 
No mesmo ano o grupo apresentou novamente o espetáculo
Deus é um Dj e O Inspetor Geral, na mostra de Teatro do
Projeto (R)Existe Usina das Artes. Durante o evento o grupo
ministrou uma oficina de teatro. 

https://www.youtube.com/watch?v=XUVXVBpfEAY&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/espetaculos/noticia/2018/11/grupos-de-teatro-gauchos-se-unem-em-projetos-para-enfrentar-crise-cjog1f74j0dj001piny8xb9og.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/espetaculos/noticia/2018/11/grupos-de-teatro-gauchos-se-unem-em-projetos-para-enfrentar-crise-cjog1f74j0dj001piny8xb9og.html


Ainda em 2019 o grupo passou a utilizar a sala de ensaios
para receber apresentações, como a Leitura Encenada
PARA ACABAR COM O JULGAMENTO DE DEUS,  e o
espetáculo ESCOLA DE LIBERTINAGEM, que foi resultado
da oficina de Criação e Montagem 2019/2.
Com a proposta de expandir o projeto pedagógico, o grupo
passou a ministrar a oficina LABORATÓRIO DE
EXPERIMENTAÇÃOTEATRAL, que manteve encontros todos
os sábados com acesso gratuito e livre para toda a
comunidade.

https://www.matinaljornalismo.com.br/rogerlerina/agenda/grupo-jogo-apresenta-escola-de-libertinagem/


No ano de 2020 o GRUPOJOGO foi a primeira trupe no Rio
Grande do Sul a reinventar seus trabalhos nas redes
sociais por conta da impossibilidade de realizar trabalhos
presenciais  em meio a pandemia de covid-19. Em junho foi
apresentado o espetáculo DEUS É UM DJ_LIVE no
Instagram do Goethe-Institut Porto Alegre. Em julho a
parceria  estabelecida foi com a Aliança Francesa de Porto
Alegre, que exibiu em seu Instgram o espetáculo
FAUNO_ON-LINE.

https://youtu.be/1wi2g1akFdo
https://youtu.be/iv7LSrqkD4s


Ainda no mês de julho mais uma turma da Oficina de criação
e montagem concluiu o curso e apresentou de forma virtual o
trabalho SHAKE_SPEARE'S Retratos de Arte Digital
#AInvençãodoHumano. 
Em agosto de 2020  criamos o projeto GRUPOJOGO NA
WEB, que reúne diversas ações sobre arte, cultura e
educação na internet: INDICA PODCAST que entrevista
pessoas, artistas, professores, psicólogos, com o tema Arte e
Cultura, além de dicas culturais; HISTÓRIAS PARA OUVIR é
um especial de dois textos que reúne um conto de Friedrich
Dürrenmatt e uma crônica do gaúcho Vitor Necchi;

https://www.youtube.com/watch?v=ytYWzEgX3MY&list=PLYwcl_V5mkgYuZ0cesdxQhPn9wNBExAdd&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://www.youtube.com/watch?v=ytYWzEgX3MY&list=PLYwcl_V5mkgYuZ0cesdxQhPn9wNBExAdd&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://www.youtube.com/watch?v=ytYWzEgX3MY&list=PLYwcl_V5mkgYuZ0cesdxQhPn9wNBExAdd&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://open.spotify.com/show/2yoaN3A8fDUpi7KygwypYi?si=QJVk4GH0S6qV3LcezUgJXw
https://open.spotify.com/show/2yoaN3A8fDUpi7KygwypYi?si=QJVk4GH0S6qV3LcezUgJXw
https://www.youtube.com/watch?v=XtO4QlLNLxM&list=PLYwcl_V5mkgbS5xJX2rE_fWQlFSEcpbPn&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://www.youtube.com/watch?v=XtO4QlLNLxM&list=PLYwcl_V5mkgbS5xJX2rE_fWQlFSEcpbPn&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica
https://www.youtube.com/watch?v=Rg73h-s8DYM&list=PLYwcl_V5mkgbS5xJX2rE_fWQlFSEcpbPn&index=2&ab_channel=GRUPOJOGOdeExperimentA%C3%A7%C3%A3oC%C3%AAnica


Criamos nosso acervo em formato audiovisual, nossa
memória e nossa história estão registradas no nosso site e
vários conteúdos estão disponíveis gratuitamente em
nosso canal do Youtube, projetos como: PEÇAS EM 1
MINUTO, que reúne todos os espetáculos e exercícios
cênicos; BATE-PAPO MÚSICA DE CENA  e FOTOGRAFIA
DE CENA, que é um ciclo de entrevistas com renomados
artistas que transitam na cena gaúcha e que compõe imagens
através da sua arte; TRILHAS SONORAS ORIGINAIS, uma
playlist com todas as trilhas sonoras compostas originalmente
para espetáculos do grupo.

https://www.grupojogo.com.br/
https://www.youtube.com/grupojogo
https://www.youtube.com/watch?v=-zVUmT3I0TY&list=PLYwcl_V5mkgbEI__YUMB0nqe509ycjNqe
https://www.youtube.com/watch?v=43OE7Obfcb4&list=PLYwcl_V5mkgZjagiPddNweBWyrHOobmAE
https://www.youtube.com/watch?v=43OE7Obfcb4&list=PLYwcl_V5mkgZjagiPddNweBWyrHOobmAE
https://www.youtube.com/watch?v=XYcVhVCBxkU&list=PLYwcl_V5mkgY8u78NI0NOhoRWx5YCiTWT
https://www.youtube.com/watch?v=XYcVhVCBxkU&list=PLYwcl_V5mkgY8u78NI0NOhoRWx5YCiTWT
https://www.youtube.com/watch?v=e-vp9jbqQbQ&list=PLYwcl_V5mkga2tOOVH5gdPSNn5Xz_7Jnk


No segundo semestre de 2020 o GRUPOJOGO deu início a
uma série de oficinas on-line dentro de um servidor exclusivo
desenvolvido no aplicativo Discord: GRUPOJOGO NA WEB. 
Além da tradicional Oficina de criação e Montagem, foram
desenvolvidas duas edições da Oficina de Linguagem
audiovisual para Iniciantes, ministrada  pelo diretor Gabriel
Pontes e uma oficina de View Points foi oferecida pela atriz e
bailarina Manuela Albrecht. 
O grupo também iniciou uma pesquisa de imersão ao trabalho
do ator que pretende investigar o cruzamento do trabalho de
preparação realizado no grupo com orientação do diretor
Alexandre Dill, e o trabalho idealizado pelo ator Gustavo Susin
em sua pesquisa de mestrado.
Outro trabalho em andamento é Caráter de ExperimentAção,
que estabelece um intercâmbio entre artistas do grupo que
residem em outros estados do Brasil, e que busca uma
horizontalidade no processo criativo. 

https://discord.gg/VyWmmJvVpm
https://discord.gg/VyWmmJvVpm
https://youtu.be/g81bIUERH4E
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Não imprima esse Portfólio, ajude a preservar o meio
ambiente. Reduza a produção desnecessária de papel.
Os textos sublinhados em azul são links e te levam para o
conteúdo produzido. 

www.grupojogo.com.br

www.youtube.com/grupojogo

www.instagram.com/grupojogo
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