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Bio –
Carla Estefan é formada em artes cênicas e produção cultural, atuando desde 2002 através da
Metropolitana Gestão Cultural em gestão, produção e distribuição teatral associada a importantes
grupos e artistas de todo o cenário brasileiro, envolvendo projetos reconhecidos pelos mais relevantes
prêmios e críticas do país. Maria Alice Vergueiro, Denise Stoklos, Teatro da Vertigem, Georgette Fadel,
Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, Tablado de Arruar, são alguns dos artistas e grupos destacados.
Desde 2002, dirigiu a produção de mais de 40 espetáculos e projetos estreados em São Paulo e que
circularam pelo Brasil.
Em 2014, aprofunda seus estudos sobre a cultura latino-americana e concentra seu trabalho em
parcerias com produções latino-americanas, residências artísticas e sua distribuição em todo o
mundo. Dirigiu turnês de obras brasileiras na Europa, América Latina e Estados Unidos. Através de sua
participação em encontros de programação e festivais internacionais pode conhecer artistas de
Portugal, Chile, Equador, Colômbia, Espanha, Alemanha e Escócia, que foram trazidos ao Brasil para
turnês, residências e coproduções em associação com as mais importantes instituições e festivais do
país.
Colabora com iniciativas emergentes para a circulação das artes performativas na América Latina: Em
2019 coordenou o workshop Conexiones Latinas no âmbito do 18º Festival Internacional de Havana Cuba, onde compartilhou com artistas cubanos ferramentas para circulação na América Latina; Em
Junho foi associada ao encontro Brasil Cena Aberta - SP, uma iniciativa gerenciada pelo Sesc SP e
Performas para a internacionalização das artes cênicas brasileiras; Em maio coordenou o workshop
Conexiones Ibéricas no âmbito do 42° FITEI - Festival Internacional de Expression. Ibérica - Portugal,
onde compartilhou com artistas portugueses ferramentas de circulação na América Latina; foi
associada ao Festival Internacional Santiago OFF - Chile, onde coordenou o Encontro Ibero-Americano
de Programação para a internacionalização do teatro chileno; e em 2018 foi associada ao festival
MITBR SP, onde implementou a Plataforma MITbr - o primeiro show internacional de artes cênicas
brasileiras.
Através da sua experiência, coordena workshops sobre gestão cultural de espaços alternativos,
estruturas de produção para grupos e espetáculos, apresentação de projetos, internacionalização e
participa em mesas de conversa sobre produção cultural, circulação ibero-americana e curadoria.
Em 2020 cria o projeto Sala Aberta #REC com o objetivo de reconectar artistas e público em tempos
de confinamento. Desde Maio já realizou 2 encontros internacionais de gestoras culturais do mundo
todo gerando 8 horas de material e a conexão entre 17 curadoras internacionais ; 3
compartilhamentos de procedimentos de criação com as artistas expoentes da cena brasileira Janaina
Leite, Carolina Bianchi e Flavia Pinheiro. Idealizou e realizou junto às artistas 5 encontros imersivos de
experimento e troca de ferramentas de criação, com compartilhamento teórico e prático e realizou 3
ações internacionais sendo Carol Bianchi e Janaina Leite em conexão com a Holanda participando do
24hours Carrousel do movimento NITE , com as artistas LASTESIS (Chile) – realizou a apresentação
online de espetáculo inédito do coletivo antecedido de entrevista com o coletivo e precedido de bate
papo com o público; e com Stef Smith (Escocia)- traduziu e realizou leitura de um de seus textos com
toda a equipe brasileira, realizou uma entrevista e um workshop de intercâmbio entre 8 dramaturgues
brasileiros e Stef.

Mini biografia: Carla Estefan - Gestão Cultural Metropolitana (Brasil).
Carla é uma gestora cultural brasileira de artes cênicas contemporâneas. Já produziu mais de 30 peças
no Brasil que rodaram o país e com algumas organizou turnês pela América Latina, EUA e Europa. A
partir de 2014, dirige seu trabalho na América Latina, onde se associa com artistas e espaços culturais
com o objetivo de dar visibilidade aos artistas brasileiros e latino-americanos.
Em 2020 idealiza e realiza a curadoria do projeto Sala Aberta #REC com o objetivo de reconectar
artistas e publico em tempos de confinamento, através das plataformas virtuais. Janaina Leite,
Carolina Bianchi, Silvia Gomez, Coletivo LASTESIS, Stef Smith, Flavia Pinheiro, são algumas das artistas
que já passaram pelo projeto.

www.metrogestaocultural.com
Ações para a internacionalização das artes performativas ibéricas:
Colaborações: Produtora Associada do Festival Internacional Santiago OFF - Chile, onde coordena o
Encontro Ibero-Americano de Programadores no biênio 2019-2020; Produtora Associada da edição
2019 do Brazil Cena Aberta - SP, iniciativa gerenciada pelo Sesc SP e Performas para a
internacionalização das artes cênicas brasileiras; Em maio de 2019 coordenou o workshop Conexões
Ibéricas no âmbito do 42° FITEI - Festival Internacional de Expressão Ibérica - Portugal, onde partilhou
com artistas portugueses ferramentas de circulação na América Latina; MIT SP - Brasil, onde foi
associada e implementou a Plataforma MITbr - primeira exposição brasileira de artes performativas
em março de 2018.
Entre as reuniões de programação e festivais internacionais estavam MICA, EFÍBERO e GIRART Argentina; SEMANA DDDD+FITEI Portugal; MicBr San Pablo; Edimburgo/Conselho Britânico; MIRADA
2016 e 18; Cielos del Infinito, Platea de Santiagoamil, Santiago Off, FINTDAZ Iquique - Chile; FAEV LojaEquador; FAE Lima- Peru; MicSur Bogotá - Colômbia; XVIII Festival de Havana - Cuba.
Entre os projetos de artistas estrangeiros que ele trouxe para o Brasil, destacamos: Da Alemanha
Rimini Protokoll - Proyecto Brasil em Casa (Porto Alegre); Do Chile Colectivo MILM² - Proyectos
Construir Una Biblioteca y Proyecto Pregunta; Da Espanha Colectivo @BeAnotherLab - instalação
interactiva Máquina de ser Outro; De Portugal Mala Voadora - obras Moçambique e Amazónia e
Patricia Portela - instalação imersiva Parasomnia; Do Equador Coletivo Funeral para a ideia de um
homem; Do Paraguai Grupo En Borrador – com os trabalhos Entre A e B e com a co-produção De
Nuevo, Otra Vez y Una Mas, que foi selecionada pelo Iberescena e contemplou o intercambio com o
Nucleo Bartolomeu de Depoimentos.
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MARÇO 2018 – ESPETÁCULO AFINAÇÃO – TEATRO DE CONTEINER

ABRIL 2018 – A MÁQUINA DE SER OUTRO- SESC CONSOLAÇÃO
http://www.espacobr.com.br/cultura/maquina-de-ser-outro-experiencia-de-troca-de-corpos-bodyswap-experiences-with-the-machine-to-be-another-chega-ao-sesc-consolacao

MAIO 2018 – PRE PRODUÇÃO PROJETO DRAMATURGIAS – SESC IPIRANGA
JUNHO 2018 – DRAMATURGIAS- SESC IPIRANGA – DIREÇÃO DE PRODUÇÃO

INSTABILIDADE PERPÉTUA – TEATRO CENTRO DA TERRA
http://centrodaterra.org.br/soraya-ravenle

JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO - 2018
Pré produção em são paulo de diversas viagens ao exterior e pelo país com artistas brasileiros:
Julho 2018 – espetáculo COLONIA circula pelo Chile + pré produção em SP do MIRADA
Agosto 2018 –pré produção em SP de 3 espetáculos para MIRADA + pré produção em SP de Rimini
Protokoll para poá em cena + pré produção Instabilidade Perpétua para Cena Contemporânea + viagem
a Edimburgo a convite do British Council para estabelecer pontes entre brasileiros e escoceses.
Setembro 2018 – produção de 3 obras - Mirada – espetáculo Colônia (brasil), espetáculo Funeral para
la idea de um hombre (equador), espetáculo Amazonia (Portugal) + pré produção em SP Instabilidade
Perpétua em outubro no Cena Contemporânea.

Festival Porto Alegre em cena – Rimini Protokoll
https://www.portoalegreemcena.com/single-post/2018/08/09/home-visit-brasil-em-casa-riminiprotokoll-alemanha

INSTABILIDADE PERPÉTUA – OUTUBRO 2018 - CENA CONTEMPORANEA
https://www.metropoles.com/entretenimento/teatro/cena-contemporanea-2018-confira-aprogramacao-completa-do-festival
+ viagem com artista brasileiro ao Chile

NOVEMBRO 2018 – pre produção de viagens de artistas que representamos ao interior.
DEZEMBRO 2018 Afinação I de Georgette Fadel e Colonia de Renato Livera , para participação no
FENTEPIRA em dezembro 2018
https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2018/11/26/teatro-do-engenho-recebe-nesta-tercaduas-pecas-da-programacao-do-fentepira-em-piracicaba.ghtml

JANEIRO e FEVEREIRO 2019 – pré produção em são paulo de 3 espetáculos STABAT MATER, LOBO
e COLONIA para a MITsp.
MARÇO 2019 – MITsp LOBO + COLONIA + ABERTURA DE PROCESSO DE STABAT MATER

ABRIL E MAIO 2019 – Pré produção da primeira edição do BRASIL CENA ABERTA – produtora
associada.
JUNHO 2019 - BRASIL CENA ABERTA– produtora associada

JUNHO/JULHO 2019 - STABAT MATER – Estreia e temporada 1 no CCSP

AGOSTO – 2019 – ATIVIDADES NO INTERIOR DO ESTADO E DO PAIS
Produção local da artista portuguesa PATRICIA PORTELA para lançamento de seus livros junto à editora
Dublinense

SETEMBRO 2019 - LOBO no festival PORTO ALEGRE EM CENA +
STABAT MATER reestreia em SP – TEATRO DE CONTEINER
https://www.portoalegreemcena.com/single-post/2019/08/08/lobo-sp

OUTUBRO 2019 – pré produção em sp de nova temporada de Stabat Mater

NOVEMBRO 2019 – temporada nova de Stabat Mater no Teatro de Conteiner + pré produção 2
apresentações no Cacilda Becker em dezembro.

DEZEMBRO 2019 – fim da terceira temporada + 2 apres de STABAT MATER no teatro Cacilda Becker.

JANEIRO 2020 – pré produção e estreia do ESPETÁCULO FLORESTA – SESC IPIRANGA + pré produção
Janaina Leite no CCD.
https://supertopmotor.com.br/index.php/2020/01/07/com-texto-e-direcao-de-alexandre-dal-farraespetaculo-floresta/

FEVEREIRO 2020 – finalização da temporada de Floresta no Sesc Ipiranga + pré produção e reestreia
de Stabat Mater no Centro Cultural da Diversidade – SP.
https://aplausobrasil.com.br/janaina-leite-faz-ocupacao-no-centro-cultural-da-diversidade-comtres-trabalhos/
MARÇO 2020 – STABAT MATER -Apresentações no CCD + MITsp – plataforma Brasil.
http://www.canalaberto.com.br/index.php?r=em-cartaz/a-mitsp-mostra-internacional-de-teatro-desao-paulo-anuncia-sua-setima-edicao
ABRIL – PANDEMIA
MAIO 2020 - 1° Encontro internacional de gestoras culturais (ação independente e sem patrocínio)
https://bit.ly/2AKwcnn
JUNHO 2020 – 1° Compartilhamento de procedimentos de criação com Janaina Leite (ação
independente e sem patrocínio)
https://bit.ly/3ichXIp
JULHO 2020 – 2° Encontro internacional de gestoras culturais (ação independente e sem patrocínio)
+ Stabat Mater no Arte Como Respiro
Gestoras 2 - https://youtu.be/lExazqIIwJM

AGOSTO 2020 – Exibição de espetáculos de nossas artistas online seguida de bate papo (ação
independente e sem patrocínio)
ONLINE – EXIBIÇÃO DE ESPETÁCULO SEGUIDO DE BATE PAPO
https://www.sympla.com.br/stabat-mater----de-janaina-leite---exibicao-da-filmagem-seguida-debate-papo__934219#info

SETEMBRO 2020 – Compartilhamento de processos de criação com nossas artistas (ações
independentes e sem patrocínio)

