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P O R T F Ó L I O

PAT  C I V I D A N E S



AGITADORA E ARTICULADORA CULTURAL
PRODUTORA INDEPENDENTE

Curadora e produtora da 
3+8
Feira de Arte e Impressos
( desde 2017 )
Participante de diversas feiras de arte na cidade de São Paulo 

Idealizadora, editora e diretora de arte da
plataforma de arte e cultura
ANTRO POSITIVO
( desde 2011 )
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A 3+8_Feira de Arte e Impressos teve origem em 2017, acontecendo pela primeira vez 
no último dia da exposição 3+8, no Centro da Terra, em São Paulo.

A exposição reuniu 11 artistas visuais (3 homens + 8 mulheres) e contava com a 
curadoria e produção de Pat Cividanes.
 
A feira teve 3 edições anuais (2017 / 2018 / 2019), mais uma edição PopUp (durante o 
Satyranas 2019), reunindo ao todo 57 artistas.

A feira foi cancelada em 2020 por motivos relacionados à pandemia de Covid-19.

Cartaz e 
divulgação da 

exposição.
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Fotos da exposição  
3+8 (agosto de 2017)



Cartaz e fotos da primeira 
edição da 3+8 (setembro 

de 2017)



Cartaz e fotos da segunda 
edição da 3+8 (agosto  

de 2018)



Cartaz e fotos da terceira 
edição da 3+8 (outubro  

de 2019)



Cartaz e fotos da quarta 
edição da 3+8 (novembro 

de 2019 - Satyrianas)



A ANTRO POSITIVO foi lançada em 15 de outubro de 2011, idealizada e dirigida  
pela produtora, artista gráfica e fotógrafa Pat Cividanes e pelo produtor, crítico e 
diretor de teatro Ruy Filho, com sede em São Paulo.
 
Lançada primeiramente como uma revista digital, nos últimos anos expandiu suas 
ações, promovendo diversas ações artísticas e culturais pelo Brasil, transformando-se 
em uma plataforma.

Com a pandemia da Covid-19, sofreu paralização de seus trabalhos e remuneração.

Apesar do confinamento e da falta total de verbas, a plataforma seguiu ativa 
digitalmente, promovendo seminário sobre Cultura, experimentações em dramaturgia, 
curadoria de espetáculos online e lançamento de podcasts.

Capa da 
edição Zero, 

com a atriz 
Bete Coelho.
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+ São 18 edições publicadas com 
textos reflexivos e entrevistas 
exclusivas, mais uma edição 
com conteúdo em inglês. 
TODO CONTEÚDO GRATUITO.



São 23 cadernos especiais, todos com conteúdos 
exclusivos e acesso livre e gratuito. +



SETEMBRO 2018

Realizou pela Antro+ 
a cobertura crítica 
da mostra MIRADA, 
promovida pelo Sesc, 
em Santos/SP, com 
conteúdo disponível.  

OUTUBRO 2018

Realizou a ação 
Diálogos, maratona 
crítica durante o festival 
Satyrianas, em São 
Paulo, pela Antro+.

NOVEMBRO 2018

Trouxe ao Brasil as 
reflexões do que 
aconteceu no festival 
Mindelact, em Cabo 
Verde. Realizou a ação 
“Estado de Crítica”, 
roda de conversa  
sobre crítica, no  
festival JUNTA, em 
Teresina, Piauí.

DEZEMBRO 2018

Pela Antro+, fez o 
acompanhamento do 
Festival de Música 
de Câmara, realizado 
pelo Sesc SP. Lançou 
também pela Antro+ o 
“Destaques 2018”, para 
espetáculos cobertos 
durante o ano.

L I N H A  D O  T E M P O  SETEMBRO 2018 > OUTUBRO 2020



MARÇO 2019

Lançou o caderno 
Especial Antro MITsp 
2019, com diversas 
reflexões, críticas, 
entrevistas e ensaios 
fotográficos, fazendo 
a cobertura de todo o 
evento. Realizou uma 
visita com curadores 
internacionais ao Teatro 
Oficina.

MAR/ABRIL 2019

Realizou a ação “Estado 
de Crítica” no Festival de 
Teatro de Curitiba, além 
da cobertura das mostras, 
com reflexões disponíveis 
em no blog da Antro+. 

MAIO 2019

Lançou a edição 17 da 
Antro+, com entrevistas 
exclusivas com Mapa 
Teatro (Colômbia) e Mala 
Voadora (Portugal), além 
de outras materias sobre 
espetáculos brasileiros.
Participou como 
convidada dos festivais 
DDD e FITEI, no Porto/
Portugal, realizando 
uma interlocução com 
os artistas brasleiros 
participantes.

JUNHO 2019

Fez o acompanhamento 
reflexivo sobre o primeiro 
Brasil Cena Aberta, com 
conteúdo disponível no 
blog e redes sociais da 
Antro+.



JULHO 2019

Participou do 50o. FIT 
Rio Preto, com curadoria 
assinada pelo diretor 
Alexandre Dal Farra e 
nosso editor, Ruy Filho.

AGOSTO 2019

Lançou o ensaio 
fotográfico T.ÓXIDO, 
que deu origem ao foto 
livro do mesmo nome, 
com a performer Camila 
Biondan.

SETEMBRO 2019

Realizou a ação “Estado 
de Crítica”, durante a 
Bienal Sesc de Dança, 
na cidade de Campinas, 
pela Antro+.

OUTUBRO 2019

Realizou a Feira de Arte 
3+8, no Centro da Terra 
(edição 3). 
Lançou a nova edição da 
campanha “Liberdade 
na Arte e na Vida”, com 
ensaios em RJ/SP/BA.



NOVEMBRO 2019

Produziu a cobertura 
crítica do Festival 
Contemporâneo de 
São Paulo e do Festival 
Música Estranha. 
Participou mais uma vez 
do Satyrianas, com a 
ação Diálogos, maratona 
de crítica e nova edição 
da Feira de Arte 3+8.

DEZEMBRO 2019

Lançou pela Antro+ 
“Destaques 2019”, para 
espetáculos brasileiros e 
internacionais, cobertos 
durante todo o ano.

JANEIRO 2020

Realizou a cobertura do 
FIBA, Festival Internacional 
de Teatro de Buenos Aires, 
trazendo reflexões sobre a 
programação  
ao público brasileiro.

MARÇO 2020

Lançou o caderno 
especial Antro MITsp 
2020, com diversas 
reflexões, fazendo 
a cobertura de todo 
o evento. Produziu 
também a cobertura do 
festival Faroffa.



Em 15 de março de 2020, Pat Cividanes encerrou todas as suas atividades em locais 
físicos e teve trabalhos e convites cancelados, assim como toda a classe artística e 
cultural brasileira.

Ainda assim, sem contar com nenhum recurso financeiro, seguiu com atividades online, 
através da plataforma Antro Positivo e também de seu site/redes socias.



MARÇO / ABRIL / MAIO / JUNHO DE 2020

Pela Antro Positivo, realizou a ação 
[ ESPETÁCULO EM CASA ], com a 
curadoria e indicação diária de mais 
de mil espetáculos online nasredes 
sociais.



MARÇO DE 2020

Produziu a série de colagens digitais “FIQUE EM 
CASA”, que em Outubro participa da exposição 

“Colagem Pandêmica”, na Galeria Recorte, em SP.



DESDE MARÇO DE 2020

Lançou novos 
conteúdos na edição 
17 da Antro Positivo, 

com convidados, como 
Bianca Dias, e Ana 

Carolina Marinho.



ABRIL DE 2020
Lançou o disco inédito 

ANTPOS de Muep Etmo , 
composto especialmente para 

a Antro Positivo, durante 14 
dias de confinamento.



MAIO DE 2020
Produziu a série fotográfica 

“Res.Guardar”, refletindo 
o momento de isolamento 

durante a pandemia.



JUNHO/JULHO DE 2020
Produziu a série fotográfica 
ÍNTIMO DISTANTE, com 
imagens geradas com 
distanciamento, por vídeo-
conferência, retratando 18 
artistas em suas casas.



JUNHO A OUTUBRO DE 2020

À convite do canal Pink 
Umbrellas Art Residency,  
de Mirella Brandi e Muep 
Etmo, Pat Cividanes e Ruy 
Filho lançam o Invasão 
Crítica, vídeos semanais 
que refletem a obra em 
vídeo-arte, todas às 
segundas, pelo canal.



JULHO/AGOSTO DE 2020
Junto à Ruy Filho, Pat Cividanes realiza o seminário 
ADIANTE _ Cultura em Futuros, uma verdadeira 
maratona com 31 conversas e 38 covidados de 
diversas áreas para falar sobre a Cultura, e um especial 
com artistas trans. Tudo disponibilizado gratuitamente 
em vídeo e podcast.



JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2020
Pela Antro Positivo, realiza o experimento narrativo 
A Incertitude, envolvendo dramaturgos do Brasil, 
Bolívia e Portugal. Todas as cenas disponibilizadas 
gratuitamente em nosso site.



SETEMBRO DE 2020 Lança a vídeo performance 
24POR9, gravada por 9 
artistas convidados, de forma 
remota, com música original 
de Tom Monteiro.



AGOSTO DE 2020

Inicia a produção do caderno 
especial crítico sobre o 

festival FAROFFA NO SOFÁ.



SETEMBRO DE 2020 Lança o podcast 
DIANTE D, com 
reflexões sobre cultura 
e comportamento, 
gravados por Ruy Filho.



DESDE MARÇO DE 2020

Lança 
diversas 

campanhas 
sobre Cultura 

pelas redes 
sociais.



https://www.patriciacividanes.com.br

https://www.instagram.com/patcividanes

https://www.facebook.com/patcividanes

https://www.instagram.com/explore/tags/3mais8art/

https://www.antropositivo.com.br/3mais8

https://www.antropositivo.com.br

https://www.instagram.com/antropositivo

https://www.facebook.com/antropositivo

https://vimeo.com/antropositivoadiante

https://tinyurl.com/antropositivoadiante

https://soundcloud.com/antropositivo



Todas as ações e atividades citadas neste portfolio podem ser comprovadas nos links da 
próxima página, assim como com os parceiros e artistas envolvidos.


