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Bailarina pernambucana busca
nova formação em São Paulo

Divulgação

Patrícia Pina Cruz no solo Sob a Pele, que fez sucesso em 2010

(*) Black Escobar - A bailarina e pesquisadora
em dança, Patrícia Pina Cruz, A intérpretecriadora, e coreógrafa da Dante – Cia. de Dança e
Teatro, depois de uma fase de estudos, pesquisas e
experimentações em busca de novos processos
criativos para a sua dança, viajou para São Paulo,
onde vai ficar por cinco meses. Ela foi aprovada
na audição do Núcleo Taanteatro – Formação,
Pesquisa e Criação 2014(Nutaan 2014).
O Nutaan visa a formação de estudantes e profissionais da dança e das artes performáticas a partir da abordagem da Taanteatro Companhia, fundada em 1991 em São Paulo pela coreógrafa Maura Baiocchi e por integrantes do Núcleo
TaantécnicaButoh. A formação oferecida visa o
desenvolvimento e aprimoramento das capacidades comunicativas dos dançarinos participantes
através de metodologia específica que possibilita a
geração de procedimentos e parâmetros para a
criação, encenação e análise coreográfica.
Ao longo do processo de trabalho os
participantes do Nutaan 2014 entrarão em contato aprofundado com os seguintes processos e
conceitos originais do Taanteatro: as práticas
corporais, mandala de energia corporal, caminhada, trajeto, esforço, auto-esqueleto – massagem,
along amento. Nos processos criativos
(des)construção de performances a partir da
mitologia (trans)pessoal, incluindo: mandala
gráfico, criação de roteiro, grade e roteiro de ten-

sões, rito de passagem. Nos conceitos temos,
tensão; ent(r)e, pentamusculatura e ecorporalidade; esquizopresença; metacoreografia.
Patrícia estará durante esse período
desenvolvendo o processo de formação que
envolve em sua fase inicial a introdução aos conceitos e às práticas do Taanteatro, o Teatro Coreográfico de Tensões. A segunda fase do projeto
consistirá na criação de pequenos solos e cenas
coletivas que relacionam a mitologia pessoal dos
performers, com obra poética e pictórica de Antonin Artaud. Os resultados criativos desse processo serão apresentados sob o título “50 desenhos
para assassinar a magia”.
Em 2006, o espetáculo Recife Paralelo 8,
da Dante - Cia de Dança e Teatro(Prêmio Klauss
Vianna), coreografia de Black Escobar e direção
de Moisés Neto, foi o ponto de partida para o
universo da pesquisa na dança. De lá pra cá, Patrícia também tem colaborado e muito com outros
grupos de dança do Recife em diversos trabalhos
coreográficos, entre eles, o Vias da Dança e o
Grupo Experimental.
Em 2009, ela foi selecionada para integrar um projeto de Pesquisa e Criação em Dança
da Prefeitura da Cidade do Recife, intitulado “O
Solo do Outro”, onde teve a oportunidade de
criar, juntamente com a carioca Daniela Santos,
um trabalho-solo intitulado “As partes do Todo”,
pautado a partir da metodologia de criação e da

O

técnica de Angel Vianna.
Em 2010, Patrícia estréia mais um trabalho-solo “Sob a Pele” quando caminha através da
tênue linha que separa o presente do passado,
utilizando o áudio visual como passagem entre
esses dois mundos. Sob a pele propõe um passeio
pelas lembranças do passado através de uma
narrativa lúdica onde o ontem e o hoje dialogam
diretamente com o público quando a intérprete
por vezes chega a misturar-se com o mesmo,
instigando-o a uma visita interna de suas memórias e vivências passadas.
Patrícia afirma.”Faz algum tempo que
busco uma oportunidade de realizar essa formação com o Taanteatro. A primeira vez que ouvi
falar do trabalho desenvolvido pelo Taanteatro foi
através de uma amiga e depois de um livro que
ganhei de presente “Taanteatro – Rito de Passagem”. Desde então, espero essa oportunidade da
vida em participar do Nutaan, onde poderei
renascer e mergulhar profundamente em lugares
desconhecidos, descobrindo meus pontos obscuros, dilatando minha percepção através das práticas e técnicas desenvolvidas do Teatro Coreográfico de Tensões. Hoje, mais do que nunca, sinto
um afunilamento dentro desse emaranhado de
códigos que busquei, fui imposta e impus para o
meu corpo, pensamento e vida, limitando meus
processos criativos. Se faz necesssário no momento, transpor, virar do avesso, trazer à superfície o

movimento mais verdadeiro que possa existir em
mim, movimento esse que sei estar sufocado
debaixo de tantas regras, convenções e engessamentos sociais. E assim, comungar com o universo e toda plenitude de um ser livre, libertando
também meu trabalho como criadora e transmutadora da cena. A certeza que me move é a de que
necessito ultrapassar as fronteiras de antigos
processos e me entregar ao desconhecido rompendo cimentados conceitos, aumentando a
percepção da vida como um todo.
Com a didática, práticas corporais,
processos criativos e toda a grade de atividades do
Nutaan 2014, a bailarina espera dilatar a sua percepção e suas potencialidades corporais criativas,
se deslocando de uma zona de conforto para uma
zona desconhecida e inexplorada nesse corpo/casulo, que lhe veste a alma. Ela crê que a
experiência é amplificadora e fundamental na
ruptura desse engessamento psicossocial, diante
de formas múltiplas de criação e preparação corporal – como o florescimento – após longo período de estiagem.
Esperamos que Patrícia Pina Cruz, após
essa valiosa experiência, venha a contribuir com o
ensino-aprendizagem através dessa metodologia,
repassando suas práticas e pesquisas para bailarinos, coreógrafos e amantes da dança na cidade do
Recife.(Jornalista Black Escobar – DRT
1.446/PE)

Primeira visita do Intercâmbio Proscênio

Grupo Proscênio de Teatro fez sua primeira visita ao novo espaço do Centro de Criação Galpão das Artes, que é o convidado
para a segunda etapa do Projeto Intercâmbio Proscênio, do Sesc Ler Surubim. O projeto consiste em
ações artísticas à partir de trocas e difusão dos trabalhos dos grupos participantes, assim como a valorização do teatro na escola, incentivando a produção e
apreciação da arte em todos os ambientes
O Centro de Criação Galpão das Artes Limoeiro, é um dos grupos de referência do teatro
produzido no interior do estado, e mantém sede
própria com ações de ensaios e apresentações de
espetáculos do núcleo de atores, assim como abre o
espaço para parcerias com outros projetos independentes, de formação artística e apresentações artísticas de grupos de todo Brasil.
Em 2013, todo acervo (museu de brinque-

dos, quadros, cenários, filmes, livros, troféus, etc.)
teve de ser transferido para outro espaço, devido à
desocupação do prédio sede do grupo até o atual
momento. Em 2014, o Centro de Criação apresenta
seu novo espaço ao público dentro da programação
do projeto Intercâmbio Proscênio. O Grupo Proscênio de Teatro, junto ao Galpão das Artes, durante
o mês de julho, estará em processo de troca de experiências a partir dos elementos regionais presentes
nos trabalhos dos dois grupos.
O projeto culmina em agosto, com uma
programação com a essência do trabalho proposto
pelos dois grupos. O Grupo Proscênio visitou o
novo espaço do Galpão das Artes em Limoeiro, e
dialogou sobre seus trabalhos, a história dos grupos
e do movimento teatral em suas cidades. Os atores
ainda arriscaram tocar uma música juntos, sem
ensaio.

Danilo Leal eThalita Rodrigues

Visita do Grupo Proscênio de Teatro a sede do
Galpão das Artes, em Limoeiro
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11ª Mostra Brasileira de Dança
tem programação confirmada
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as diversas atrações da 11ª Mostra
Brasileira de Dança, que acontecerá
de 28 de julho a 10 de agosto, vale
salientar “Frevo de Casa”, trabalho de dança
e música que investig a, através da
improvisação, a relação entre o indivíduo e a
tradição em seu viés dinâmico, vivo e criativo.
As bailarinas Fláira Ferro e Valéria Vicente,
junto aos músicos Spok e Lucas dos
Prazeres, propõe um exercício de liberdade
compartilhada, cujo percurso é guiado pela
escuta, a vibração, o contágio e o desejo. A
participação do público é incorporada à
performance do quarteto, diluindo as
fronteiras entre artistas e público, obra e
apreciadores.
Também volta a chamar a atenção o
solo de Maria Paula Costa Rêgo, “Terra”, que
é inspirado no universo indígena e coloca o
corpo dançante de todos os folguedos de
tradição já experienciados pelo Grupo Grial
à disposição da contação de uma história mil
vezes repetidas, mil vezes esquecida: a do
direito de ser. Nesta saga, que é de todos os
índios brasileiros, a proposta é a de manter
viva a memória de que somos todos, sim, da
mesma Nação. Eis a programação já

confirmada: Dia 1 de agosto de 2014 Aquarela (Cia. de Dança Carlinhos de Jesus /
RJ) - Teatro de Santa Isabel, 20h - Preço
único promocional: R$ 20,00. Dia 2 de
agosto O Vestido (Núcleo de Criação Rosa
Antuña / MG) Teatro Apolo, 19h Preço: R$
20,00 e R$ 10,00. - Aquarela (Cia. de Dança
Carlinhos de Jesus / RJ) Teatro de Santa
Isabel, 20h30 - Preço único promocional: R$
20,00. - D.I.V.A.S. (Cia. Árabe Hannah
Costa / PE) Teatro Luiz Mendonça (Parque
Dona Lindu), 21h - Preço: R$ 20,00 e R$
10,00. - Dia 3 de agosto Frevo de Casa (Fláira
Ferro, Valéria Vicente, Spok e Lucas dos
Prazeres / PE) Paço do Frevo, 16h - Preço:
R$ 6,00 e R$ 3,00.- Marruá (Sílvia Rodrigues e
Alexandre Américo / RN) Teatro Apolo,
17h30 - Preço: R$ 20,00 e R$ 10,00. - Dia 6
de agosto- Proibido Elefantes (Gira Dança /
RN) Teatro Apolo, 19h - Preço: R$ 20,00 e
R$ 10,00.- Dia 7 de agosto - Terra (Grupo
Grial / PE) Teatro Luiz Mendonça (Parque
Dona Lindu), 20h - Preço: R$ 20,00 e R$
10,00. - Dias 9 e 10 de agosto - Só Tinha de
Ser Com Você (Quasar Cia. de Dança / GO)
Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona
Lindu), 21h - Preço: R$ 20,00 e R$ 10,00.

Sarará, por Diego Melo, do Acupe, participará da 11ª Mostra Brasileira de Dança

Oficinas de Aperfeiçoamento Profissional
Natália Ribeiro Barreto

André Aguiar faz exibição solo

E

stão abertas as inscrições para as nove
oficinas da 11ª Mostra Brasileira de
Dança. O evento se realizará de 28 de
julho a 10 de agosto, no Recife (PE). Cinco
das oficinas destinam-se a profissionais,
sendo duas delas gratuitas, devido à parceria
da Fundação Nacional de Artes/Ministério
da Cultura, através do Programa de Oficinas
de Capacitação Artística e Técnica em Dança
da Funarte, e o projeto Por dentro do Palco, responsável pelas atividades formativas da mostra. As quatro outras oficinas são direcionadas
a iniciantes. Também gratuitas, serão realizadas em bairros da periferia da capital pernambucana.Mesmo relacionadas à área de Dança,
muitas dessas ações interessam também a
artistas e estudantes de teatro; e até ao público
leigo.
A 11ª Mostra Brasileira de Dança se
inicia com as oficinas, a partir de 28 de julho
(sexta-feira); os espetáculos começam no dia
1º de agosto. Os cinco cursos para profissio-

Ballet Clássico - Com Valéria de Mattos
(SP) No Studio de Rua das Pernambucanas,
65, Graças. Tel: 3231 4884), das 9 às 12h.
Valor: R$ 30,00. Danças Urbanas - Octávio Nassur (SP) Na Academia Fátima Freitas (Rua Desembargador João Paes, 214,
Boa Viagem. Tel: 3467 1140), das 9 às 12h.
Gratuita, com seleção por currículo. Videodança - Com Sofia Orihuela (Bolívia) No
Teatro Hermilo Borba Filho (Av. Cais do
Apolo, s/n, Bairro do Recife. Tel: 3355
3321 / 3320), das 9 às 12h. Valor: R$ 30,00.
Danças Entrelaçadas – Dança Moderna
(técnica de José Limón) e Dança Contemporânea Com Airton Tenório (PE/RJ) No
Teatro Hermilo Borba Filho (Av. Cais do
Apolo, s/n, Bairro do Recife. Tel: 3355
3321 / 3320), das 14 às 17h. Valor: R$ 30,00.
Dança Contemporânea - Mário Nascimento (MT/MG) Na Academia Fátima
Freitas (Rua Desembargador João Paes,
214, Boa Viagem. Tel: 3467 1140), das 14 às
17h. Gratuita, com seleção por currículo.
Serão promovidas ainda cinco Ofi-

nais serão conduzidos por profissionais convidados, vindos de fora de Pernambuco – um
deles, uma professora da Bolívia. As oficinas
gratuitas para iniciantes ficarão a cargo de
ministrantes oriundos dos bairros periféricos
alcançados que sediarão as ações. Esses professores foram escolhidos através de uma
seleção pública de projetos pedagógicos. Por
meio do mesmo edital, foram selecionados
também monitores para essas oficinas, entre
graduandos em Dança e professores em início
de carreira. A seleção de monitores tem o
objetivo de criar um espaço de acolhida e
aperfeiçoamento para esses artistas.
A 11ª MBD vai realizar também
alguns seminários, todos com entrada franca,
em sua programação formativa. Já prestigiada
por mais de 300 mil pessoas, desde sua criação, em 2003, a Mostra Brasileira de Dança
sempre reuniu uma pluralidade de gêneros de
dança artística. A programação tem primado
pela diversidade dos estilos e, como de praxe,

é atrelada a atividades formativas. Atualmente, o evento é promovido pelos produtores
Iris Macedo e Paulo de Castro.
As ações de formação e ensino tem a
coordenação pedagógica de Giorrdani de
Souza (Kiran). Além de espetáculos e atividades formativas, o evento inclui o Projeto Por
dentro do palco, que vai abrir para o público os
bastidores das atrações da programação. A
programação completa da 11ª MBD será
divulgada através do site do evento:
http://mostrabrasileiradedanca.com.br
A Mostra Brasileira de Dança foi
Idealizada pelo saudoso Luis Takeji Tamashiro (Shiro) e por Paulo de Castro, com o intuito
de ampliar a formação, aperfeiçoamento e
profissionalização em dança no estado de
Pernambuco. O evento vem sendo realizado
anualmente, sem interrupção – exceto em
2013, quando foi cancelado, por causa dos
protestos políticos e das chuvas torrenciais na
capital pernambucana.

cinas de Iniciação com professores renomados de Pernambuco, todas realizadas graças
à parceria entre a MBD e o programa de
oficinas de capacitação artística e técnica
em dança da Funarte 2014. Mais informações no site www.mostrabrasileiradedanca.com.br
Ainda em sua programação formativa, a 11ª Mostra Brasileira de Dança realizará alguns seminários, todos com entrada
franca:Tema da mesa: Corpo Diferenciado - Dia 5 de agosto (terça-feira), das 15 às
17h, na Caixa Cutural Recife (Av. Alfredo
Lisboa, 505, Praça do Marco Zero, Bairro
do Recife. Tel: 3425 1906) Palestrantes:
Anderson Leão (RN) e Felipe Monteiro
(RN) - Mediadora: Letícia Damasceno (PE).
-Tema da mesa: Performatividade na
Dança - Dia 6 de agosto (quarta-feira),
das15h às 17h, na Caixa Cutural Recife (Av.
Alfredo Lisboa, 505, Praça do Marco Zero,
Bairro do Recife. Tel: 3425 1906) Palestrantes: Valéria Vicente (PB) e Jussara Setenta
(BA) Mediadora: Gabriela Santana (PE)
Como uma novidade para este ano, a
MBD traz o projeto Por Dentro do Palco, que
consiste em visitações do público aos teatros
Santa Isabel, Marco Camarotti e Luiz Mendonça, para grupos de até 15 pessoas. Além de
conhecer a história desses teatros e como eles
funcionam, os participantes poderão assistir
ao ensaio de algumas das atrações da programação da 11ª MBD. ”O objetivo é o desvendamento da atividade da dança por dentro dos
bastidores das casas de espetáculos”, dizem os
produtores. O projeto está aberto a qualquer
interessado(a) maior de 14 anos, que pode
inscrever-se através do e-mail: participe@mostrabrasileiradedanca.com.br
O Patrocínio é dosCorreios, Governo Federal, Funcultura/Governo do Estado
de Pernambuco, Programa O Boticário na
Dança e Prefeitura do Recife em parceria com
Fundação Nacional de Artes – Funarte/Ceacen/Coordenação de DançaMinistério da Cultura.

Elenco do espetáculo

infantil As Roupas do

Rei, do Centro de Criaçã

o Galpão das Artes
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