
 

 

 
   29/10/2019 a 29/10/2021 

E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Palacete Dez de Julho - Rua Deputado Claro César, 33, Centro - CEP 12.400-220 

Resolução CMC 06/2020 
Dispõe sobre a criação do Prêmio “Marcelo Denny”. 
 
O Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, considerando: 
- A meta 6.4 do Plano Municipal de Cultura. 
- A necessidade de conhecer, reconhecer e valorizar fazedores de arte e cultura do município.  
- Memorizar o importante e reconhecido artista da cidade, Marcelo Denny. 
Resolve: 
  
Art. 1° - Fica estabelecido como evento interno do CMC, o Prêmio “Marcelo Denny”, a ser realizado 
anualmente, preferencialmente entre os meses de novembro ou dezembro. 
 
Art. 2° - Para receber o Prêmio que trata o Art. 1º desta resolução, o CMC fará 2 (duas) escolherá, 
podendo ela ser de pessoas, grupos ou entidades, que tenham feito contribuições 
artísticas/culturais relevantes ao município ou comunidade na qual atuam. 
 
§ 1º - A escolha das indicações deverá acontecer em reunião, com no máximo, 10 (dez) nomes, 
preferencialmente, uma por cadeira dos representantes da sociedade civil, totalizando 8 (oito), e 2 
(duas) do poder público. 
§ 2º - Para a escolha, deve-se considerar também, o aproveitamento de suplentes e indicados não 
selecionados em outros processos de premiação, tais como: Mestre de Cultura Viva e Medalha 
Athayde Marcondes. 
§ 3º - Entre as indicações para seleção, deverá haver, ao menos duas, as quais estejam ligados a 
cultura urbana, afro-brasileira e/ou que realizada em região decentralizada no município.  
 
Art. 3° - Para atendimento desta resolução, não poderão ser indicados pessoas, grupos ou entidades 
que: 

a) Seja conselheiro do CMC.  
b) Já tenha sido contemplado com a certificação de que trata essa resolução. 
c) Dentro do período eleitoral, esteja na condição de candidato ou pré, a cargo eletivo. 
d) Tenham recebido, nos dois últimos anos, qualquer tipo de homenagem de relevância 

cultural no município. 
e) Seja ocupante de cargo público eletivo, prefeito ou vereadores, ou cargos comissionados. 

 § 1º - Em caso de grupo ou entidade, a vedação se estende quando houver um representante que 
se enquadre no art. 3°.  
 
Art. 4° - Durante o evento de premiação deve ser lembrado sobre a contribuição cultural do artista 
“Marcelo Denny”. 
 
Art. 6° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.   
   

Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2020 

 
                                                         Wagner Eduardo Conceição Souza 

Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba 
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Biografia Marcelo Denny 
Diretor teatral, cenógrafo, artista plástico, performer, curador e diretor de arte foi vencedor 

de mais de 30 prêmios em festivais de teatro pelo Brasil. Lecionou e pesquisou na ECA-USP, onde 
esteve desde o mestrado e doutorado. Foi em dos fundadores dos grupos “Cia Teatral “Cadê 
Otelo? ”, Desvio Coletivo e da Cia. Sylvia Que Te Ama Tanto, onde atuou como diretor e cenógrafo 
em mais de 20 espetáculos. Atualmente reúne esta experiência em suas pesquisas sobre 
visualidades (cenografia contemporânea) e performatividades (performance urbana) na cena 
contemporânea. Foi professor convidado na Universidad de Chile, Santiago e na Escola Superior de 
Teatro e Cinema de Lisboa, Portugal, Universidade São Judas, Faculdade Paulista de Artes, SP Escola 
de Teatro, UNESP, Escola São Paulo de cultura contemporânea e também nas Universidades 
Anhembi Morumbi, UNIBAM e FPA-Faculdade Paulista de Artes. Foi um dos representantes do Brasil 
na Quadrienal de Cenografia de Praga, (República Tcheca). Nos últimos anos lecionou cursos e 
realizou ações performativas nas instituições: SESC e SENAI (várias capitais pelo Brasil), AKT-ZENT- 
Research Centre of the Theatre Education & Training e no Volksbuhne Theatre em Berlim 
(Alemanha), Escuela Superior de Artes de Yucatán em Mérida (México), Grupo Dançando com a 
Diferença em Funchal-Ilha da Madeira ( Portugal), Institut del Theatre em Barcelona (Espanha), 
Universiteit van Amsterdam (Holanda) e Université Paris 8 – Saint-Denis em Paris ( França) e New 
York University _ Hemispheric Institut-Performance and Politics. Era professor doutor na graduação 
e pós-graduação do Departamento de Artes Cênicas da ECA da USP- Universidade de São Paulo. 
Faleceu em 31 de agosto de 2020 em São Paulo. 


