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<< AGENDA CULTURAL

Vida e morte são temas do solo `Vale da Esperança´

Publicada em 24/09/2016 às 05:16
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O solo em dança contemporânea
“Vale da Esperança” será
apresentado na Oficina Cultural
Regional “Grande Otelo”, em sua
sede provisória na rua Ramos de
Azevedo, 277, no Centro, neste
sábado (24) às 19 horas, com estrada
gratuita. No espetáculo, paisagens
áridas, porém repletas de fé,
mistério e celebração da vida são
reveladas pela bailarina Mariana
Floriano, sob direção de Graziela
Rodrigues, que integram o Núcleo
Bailarino Pesquisador Intérprete
(Núcleo BPI).
 
“Vale da Esperança” conduz o
espectador à poética existente nos
ciclos de vida e morte. Embora fale
de terras onde muitos dos meninos
não chegam a vingar, a força de vida
tecida pela fé e pelo afeto faz brotar

o milagre do menino sobrevivente. Este trabalho contou com pesquisas de campo em manifestações brasileiras que
carregam a figura do boi em seu festejo ou lida, como Bumba‐meu‐boi do Maranhão, Boi‐Janeiro de Minas Gerais e
Boiadeiros do Mato Grosso do Sul. Mariana esteve no Vale do Jequitinhonha (SP), São Luiz do Maranhão e Pindaré Mirim
(MA) e Boiadeiros (MS), sendo alguns desses lugares já pesquisados pela diretora Graziela Rodrigues na década de 80 e
revisitados, agora, por Mariana Floriano.
 
O espetáculo é uma das resultantes da formação de Mariana Floriano no método Bailarino‐Pesquisador‐Intérprete (BPI),
iniciada ainda na graduação em dança oito anos atrás e que, agora, chega ao doutorado com o projeto “Expandindo o
método BPI para crianças de 5 a 10 anos considerando o campo simbólico dos festejos de boi no Brasil”, orientado pela
professora Dra. Graziela Rodrigues, do Programa de Pós‐Graduação em Artes da Cena, da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp).
 

Não há comentários nessa notícia.
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ÚLTIMAS "AGENDA CULTURAL"

09:36 ‐ Paróquia de São Benedito inicia
Festa do Padroeiro amanhã

09:34 ‐ Bairro do Éden recebe feira de
artesanato

14:30 ‐ Banda Sinfônica da Fundec realiza
Concerto de Primavera

14:29 ‐ Concertos de Câmara ao Meio‐Dia
voltarão em 2017

14:28 ‐ `Viagem Literária´ mostra Macbeth
na Biblioteca Municipal

+ notícias

VEJA TAMBÉM

23:24 ‐ Crespo e Raul Marcelo disputam
segundo turno

23:12 ‐ TSE registra mais de 25 milhões de
eleitores que não votaram

23:11 ‐ Colombianos rejeitam acordo de paz
entre governo da Colômbia e as Farc

23:06 ‐ Munícipes votam e querem
mudanças

23:05 ‐ Escola adaptadas auxiliam eleitores

+ notícias
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