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Num primeiro momento,
oconvitedaCiaAnandapara assistir a um espetáculo
de dança com os olhos vendadospodeparecerdescabido. Afinal, como apreciar o
desenrolar de belos movimentos no palco sem efetivamente olhar?
Comasproduções“Olhos
Meus”e“LágrimasdaFloresta” (infantil) – que serão
apresentadas gratuitamenteemváriosespaçosdacapital até setembro – a ideia é
que o público possa ver de
outra maneira, apreciando
ou mesmo descobrindo a
coreografia com a ajuda de
outrossentidos: tatoeaudição.Paraaexperiência,cada
pessoadopúblicoéacompanhada de um bailarino.
No casode “Olhos Meus”,
voltadoparaopúblicoadulto, 18 pessoas são convidadasaembarcarnessa jornada. Sem uma temática prédefinida, o espetáculo explora o caráter sensorial da
dança. “É um lugar de partilha, de investigação. É muito poético”, define a coreógrafa e bailarina Anamaria
Fernandes.
Ela destaca que, embora
exista a possibilidade de
audiodescrição, o que torna
osespetáculosacessíveispara pessoas com deficiência
visual, a ideia das produções é ultrapassar esse limite. “São produções concebidas totalmente para serem
sentidas. A transmissão da
dança é feita pelo tato, pelo
som da respiração, da energiadosmovimentos,dapresença dos corpos”, explica.
Com o mesmo objetivo
de priorizar as sensações, a produção se desdobrou também no espetáculo infantil “Floresta
em Lágrimas”.
“A diferença é que nele temos um roteiro, que foi inspirado em contos indígenas”, explica a coreógrafa.
Na produção infantil os pequenos são convidados a
proteger uma floresta.
Outradiferençaéaquantidadedeespectadoresacada
experiência. Como é voltada par a crianças, a produção é destinada ao dobro de
pessoas, já que os pequenos
sempre estão acompanhados de um adulto –além do
bailarino.

INFANTIL – Inspirado em contos indígenas, espetáculo “Floresta em Lágrimas” convida crianças a experienciar a produção com outros sentidos
MARINA MITRE/DIVULGAÇÃOO

As
apresentações
acontecerão
nos Centros
Culturais
Salgado Filho
(25 a 27/4),
Alto Vera Cruz
(15 a 18/5),
Usina de
Cultura (14/6
e 17/8), Vila
Marçola (21 a
23/8) e Bairro
das Indústrias
(20 e 21/9)

PROXIMIDADE
“Opúblicoestáconoscoe,
comoestão vendados, existeumarelaçãodeconfiança
que é forte e também partilhadacomodançarino”,ressalta a coreógrafa.
Alémdarelaçãomaispróxima construída com o espectador, os espetáculos
aproximam o público do
próprio fazer da dança, proporcionando uma experiência bem particular. “Cada pessoa tem uma experiênciaúnicaesingular,que
depende do quanto você
conseguesesoltar, dosseus
medos, de suas restrições”,
afirma Anamaria Fernandes, acrescentando que a
resposta do público tem sido muito positiva.
“Fizemosumaapresentaçãono SescPiracicaba (SP) e
na Funarte e tivemos a presença de pessoas não só da
dança, mas também de outros campos. Embora haja
ummedoinicial,porficarcercade umahora com osolhos
vendados,adinâmicaéaberta e as pessoas passam a entender que esse é um momento de compartilhamento,deapreciaçãoenãodemedo”, pontua.

PROXIMIDADE – Ao lado dos bailarinos, espetáculos criam relação de confiança entre artistas
e público e aproximam espectadores do fazer da dança

