EMOÇAO E MOVIMENTO NO DANÇA OURINHOS 200 8
Abertura acontece dia 08, com
apresentação da Cia. Sociedade
Masculina no Teatro Municipal
Miguel Cury

Em sua terceira ediçào, o Dan
ça Ourinhos reafirma a sua pro
posta contemporânea, com uma
programação que reunirá oito
companhias de dança que apre
sentarão trabalhos inéditos, além
de uma mostra paralela, cursos
para adultos c crianças com ou
sem formação em dança, pales
tras c exposição.
O Dança Ourinhos 2008 é uma
realização da Coffee Studio c da

Secretaria de Estado da CulVora,
através do Plano de Ação Cultural
(PAC-15). A abertura acontece no
dia 08, com uma apresentação da
Cia. Sociedade Masculina. Ainda
na Mostra Profissional se apre
sentam a Studio 3 Cia. de Dança,
o Balé da Cidade de São Paulo, a
Borelli Cia. de Dança. Na Mostra
Paralela se apresentarão os gru
pos de dança selecionados.
Os cursos serão coordenados
por Robson Jacqué, com a parti
cipação dos professores Adilson
Machado, Aguinaldo Bueno, Ju
liana Klein, Renata Lima, Sandra
Gomes e Luciana Bortoletto.
Serão realizadas também as

palestras “Luz Cênica: diálogos
entre o artista da dança c o iluminador”, com Marcelo Esteves e
“Teona do Corpo”, com Marcos
Bragato.
A Galeria do Teatro Municipal
recebe a exposição “Emoção e
Movimento - 10 Anos de Arte em
Dança”, onde o público poderá
conferir trechos de vídeos e uma
mostra gráfica com cartazes,
anúncios e programas de dança
produzidos pela Coffee Studio
nos últimos 10 anos.
Confira no Balaio a progra
mação completa do Dança Ouri
nhos 2008 e a agenda cultural da
cidade no mês de agosto.

Grupo Boca de Cena apresenta
“Quase um bibelô”, no Teatro
Dando continuidade à progra
mação do Circuito Cultural Pau
lista, o Grupo Boca de Cena traz
a Ourinhos o espetáculo “Quase
uni b ije lô ”, dia 24, domingo, no
TeatTo Municipal Miguel Cury.
Escrita por Flávio de Souza, a
peça apresenta a personagem
Maria, que revela um violento
crime passional em que a vítima,
no caso o seu próprio marido, é
encontrada sem o coração. Quem
matou o marido de Maria? Por
que o corpo foi encontrado sem o
coração? Essas e outras questões
buscam envolver o público numa
investigação policial que acaba
revelando o surpreendente mun
do da personagem. Apesar da
narrativa do monólogo ser con
duzida por uma personagem fe

minina, M ana é interpretada pelo
ator Luís de Toledo. Além desta
questão, enada por opção, o au
tor subdivide a personagem "Ma
ria" em mais seis mulheres, todas
com uma história de vida, uma
postura, uma opinião diante dos
fatos apresentados.
Luís de Toledo é responsável
também pela criação do Grupo
Boca de Cena, em 2002. O tra
balho do grupo tem por objetivo
valorizar a pesquisa e o exercício
do ator no teatro infantil, adulto,
musical, performances e contaçào de histórias. Míriam Fontana
assina a direção do espetáculo.
A entrada é franca e os convi
tes devem ser retirados com ante
cedência no Teatro. Maiores in
formações: 3302.1400.

O ator Luís dc Toledo, criador
do Grupo Boca dc Cena, em 2002,
interpreta Maria, cm “Quase ura
bibelô”, escrita por Flávio dc Souza
c dirigida por Miriam Fontana

Cursos destacam a relação da dança co i outras linguagens
Os cursos oferecidos pelo Dan
ça Ourinhos 2008 vão oferecer
uma variedade de vivências artís
ticas cm dança contemporânea,
tanto para o olhar mais aguçado
de quem já desenvolve trabalhos
na área, como para quem está ini
ciando o envolvimento com a
dança. Com essa intenção, os cur
sos foram formulados com um di
ferencial, tanto o orientador como
o participante terão maior tempo
para trocar idéias em encontros de
3 ,6 ou 12 horas. Os temas propos
tos para adultos c crianças abran
gem desde a iniciação até a cria
ção cm dança contemporânea e
danças brasileiras.
Serão abordadas também áreas
como iluminação cênica para o
criador/intérprete; novos olhares
através da estética fotográfica;

possibilidades sonoras e corpo
rais no desenvolvimento da métnca musical; a dança através da
fisiologia humana. A coordena
ção dos cursos do Dança Ouri
nhos 2008 é de Robson Jacque.
Confira abaixo a programação
completa dos cursos.
09 e 10 de agosto
- Dança brasileira contemporâ
nea: Juliana Klein
- Iniciação à dança contemporâ
nea: Sandra Gomes
- Corpo sonoro: Aguinaldo Bueno
(com instrumentos musicais)
- Dança e Jogos dc Dançar: Lu
ciana Bortoleto c Ligia Passos
(crianças a partir dos 5 anos)

Palestra:
Luz cênica: artista / iluminador
(M arcelo Esteves)

16 e 17 de agosto
- Fotografia na dança: Robson
Jacqué e Adilson Machado
- Criação em dança contempo
rânea: Sandra Gomes
- Jogo coreográfico cm dança bra
sileira: Renata Lima
- Meu corpo, minha casa: Luciana
Bortoleto c Ligia Passos
Palestra:
- Teoria do corpo: Marcos Braga
to
Horários e local
- Inscrições: 8h30 às 9h30
- Períodos dos cursos: manhã 9h30 às 12h30 e tarde - 1 5h às 18h
1 módulo: R$20,00
2 módulos: R$ 30,00
-Palestras. 13h30às 14h (grátis)
- Seminário Josefmo: Rua Dom
José Mareio, 592 - Ounnhos/SP
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Cia. Sociedade Masculina na abertura do Dança
Ourinhos 2008 ao som de Caetano Veloso
A C ie. s e a p r e s e n t a n o T e a tro
M u nicipal, c o m d u a s c o r e o g r a f ia s :
‘U m O lh a r’ d e H e n riq u e R o d o v a lh o
e P a lp a b le ’ d o c o r e ó g r a f o g r e g o
A n d o n is F o n ia d a k is

A Cia. Sociedade Masculina, única no
Brasil form ada exclu siv am en te por
homens, abre o Dança Ourinhos, na sexta
(08), com uma prévia do que apresentará
cm Lyon, na França, em setembro, quan
do retoma à Bienal de Dança, a convite do
curador Guy Darmct.
Em “Um olhar", coreografia do goiano
Hennquc Rodovalho, o grupo relembra
em ordem cronológica artistas c músicos
que marcaram o Tropicalismo. Aos pou
cos, a coreografia ganha misturas de ritpopulares e cores extravagantes dan
do a visão mais plena do movimento, já
iminado pela pop-art, antropofagia e
oconcretismo.
A trilha sonora, assinada pelo DJ Feliye Venàncio, transita entre clássicos da
Bossa Nova e músicas populares dos
ios Caetano Veloso (A le g n a U j)g n a
c Tropicilia), Gilberto Gil (G e lc ia S r a l) e

Gal Costa (Baby), até chegar à contemporaneidade da m úsica eletrônica.
N a mesm a noite a Cia. Masculina
apresenta Palpable, do coreógrafo grego
Andonis Foniadakis. Como o próprio
nome sugere (palpável, em português), a
coreografia evoca “algo que se pode sen
tir e tocar, que desperta o lado sensorial
dos bailarinos e do espectador” , diz. Para

tal, a obra segue a linha dos últimos tra
balhos de Foniadakis com intensa pes
quisa da cinética, do movimento do corpo
e, que pela primeira vez em sua carreira,
atinge um grupo exclusivamente formado
por homens. A Companhia, que tem a
direção artística assinada por Ivonice
Satie e Anselmo Zolla, já é dona de uma
trajetória importante no cenário da dança

Mademoiselle Miroir um esp etácu lo para
to d as as idades
As luzes se apagam ao som do Lago dos
Cisnes de Tchaikovisky, a cortina se abre e
revela um im enso espelho que reflete a
platéia do Teatro Municipal. O uve-se um
estrondo e uma personagem alada cai do
teto, se apruma e diz: para quem não me
conhece vou me apresentar, sou M ade
moiselle Miroir, a Fada dos Espelhos. Este
é o ponto de partida do espetáculo que é
uma reflexão mágica sobre a história da
dança e será apresentado no domingo (10),
ás 16h, com entrada franca, com o parte da
programação do Dança Ourinhos 2008.
A apresentação m ostra as lem branças da
personagem de desenho animado, a M ade
moiselle Miroir, que por m orar nos espe
lhos dos teatros e academias dc todo o m un
do, acompanhou os grandes m omentos da
dança. Ela estava nos prim eiros passos do
Minueto na corte do Rei Luis XTV, o Rei
Sol no palácio de Versalhes. A ssistiu tam 
bém aos grandes balés clássicos como o
Lago dos Cisnes e o Corsário. A cada lem 
brança dc Miroir, o elenco assume o palco e
dança coreografias clássicas e contempo
râneas. “N ossa proposta com a Fada M iroir
é a de valorizar os aspectos lúdicos e m á
gicos da dança num espetáculo que agrada

nacional. Formada por oito bailarinos dc
diversas regiões do pais Andcrson Ri
beiro (SP), Edgar Dias (SP), Eduardo
Pacheco (RJ), Gustavo Lopes (CE), Jorge
Fernandes (MS), Jurandir Rodrigues
(MG), Luciano Martins (SP), Sérgio Galdino (PE), foi fundada c tem sua sede no
Studio! Espaço de Dança e é viabilizada
pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da empresa Klabin.
No sábado (09), o Studio 3 Cia. de
Dança apresenta Sedução, com músicas
de Júlio Iglesias, Rolling Stones, Frank
Sinatra, Maria Bethánia, entre outros. O
espetáculo, concebido por Anselmo Zola, Ivonice Satie e Miguel Magno propõe
um clima de encantamento, recriando um
jardim de anseios e desejos, quando os
corações dos apaixonados - ou dos que
procuram a paixão - se encontram nos
cantos escuros, nas noites de luar,
dispostos a trocar os segredos mais
íntimos.
Para dar forma a este conceito o arqui
teto Felipe Crescenti assina o cenário que
é composto por um cubo feito com tecidos
transparentes e metalizados, por entre os
quais a coreografia se desenvolve.

BALÉ DA CIDADE DE SÃO PAULO 40 ANOS DE DANÇA
Na sexta (15), o Balé da Cidade de
São Paulo apresenta, com entrada fran
ca, dois trabalhos importantes de seu
repertório: "Lac”, coreografia de Sandro Borelli, e “La Valse", de Luis Ar-
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ao público de todas as idades", diz o criador
e produtor Afrânio Bittencourt.
Com produção de video da Cine Aveni
da, M adem oiselle M iroir encontrou na voz
da atriz G abriela Duarte, sua personalidade
cativante. "O que me incentivou a partici
par deste projeto da Fada foi o caráter de
form ador de público, algo muito im portan
te nos dias de hoje", diz a atriz.
O espetáculo estreou com grande suces
so em abril de 2008 no Teatro M unicipal de
São Paulo dançado pelo Corpo de Baile Jo
vem, formado por alunos da Escola M uni
cipal de Bailado. Além das coreografias
clássicas, o espetáculo coloca lado a lado
duas deusas da dança, Isadora Duncan e
M arta Graham, num encontro só possível
no reflexo m ágico do espelho da per
sonagem.

Para mostrar que não é só a Capital que
faz dança contemporânea de qualidade, o
Dança Ourinhos apresentajp importantes
companhias do interior como Balé da C ida
de de Taubaté, Cia de Dança de São José dos
Campos, Balé de Rio PrctoyExcaravelhas
dc Campinas, e grupos jovens de Ourinhos.
Na segunda semana do Festival, a pro
gramação esquenta com trabalhos de co
reógrafos como Danny Bittencourt que as
sina Emoções Sonoras para o Bale de Tau
baté, Ricardo Sheir traz Fluidos e Boys para
a Cia de Dança de São José dos Campos, e
M ano Nascim ento com sua 'Alma Aprisio
nada cnadplpara o Balé de Rio Preto
Os Grupos Jovens de Ourinhos também
são destaques da programação, ao ocupar o
Palco da Praça de M ello Peixoto, á partir das
17 horas no dom ingof dia 17/rl» ifl—In no
encerramento do Dança Ourinhos. “O
inlcnor do estado sempre exportou seus me
lhores talentos para as grandes companhias
dc São Paulo, de outras capitais a até do
exterior, mas nos últim os anos companhias
como Cia de Dança São José dos Cam pos e
outras, mantém a prata em casa com progra

m ação constante em suas cidades c pelo
B rasil", diz o produtor do Dança Ourinhos,
A frânio Bittencourt. Confira:
- 1 5 de agosto - Balé da Cidade de Taubaté Imagens sonoras de Danny Bittencourt.
- 1 6 de agosto - Excaravelhas - E al, beleza?!
criação coletiva.
• 1 7 de agosto - palco da Praça Melo Peixoto
Grupos jovens dc Ourinhos: Núcleo Jovem
N. Sra. de Guadalupe (Nosso M undo) e
Sonhadores do M ilênio (4 Elementos).
- 1 7 de agosto - Cia. de Dança de São José
dos Campos
- 1 7 de agosto - Cia. Balé de Rio Preto
Alm a aprisionada de M áno Nascimento

C ia. Balé de Rio Preto

kk
Biblioteca inform atizada
No próximo dia 12, terça, a Biblioteca
Municipal Tristáo de Athayde retoma
suas atividades, com seu acervo total
mente informatizado. O prédio também
passou por reformas c recebeu uma no
va pintura. Além de agilizar o atendi
mento aos leitores, a informatização
permitirá também que o acervo seja
disponibilizado para consulta no site da
prefeitura.
k
C inem a no B airro
No último dia 31, teve início a nova
programação do Cinema BR cm Movi
mento, projeto patrocinado pela Petrobras. Realizada na Praça da Cohab, a
sessão que exibiu o filme “Os Porralokinhas" marcou o lançamento do proje
to no estado dc São Paulo,
C ineasta em Pequim
O cineasta Rafael Lefcadito, cuja últi
ma produção foi um filme sobre a obra
do compositor C hico Buarque, embar
cou para Pequim para participar da co
bertura dos Jogos Olímpicos. Rafael,
que já possui experiência internacional,
vai integrar a equipe da Editora Abril,

k

Novo livro
Dia 21 (quinta-feira) acontece o lança
mento do Livro “Minha Vida, Meus
Amigos e Minha Cidade", de Eitor
Martins. Será às 19h30 no Teatro Mu
nicipal Miguel Cury. A entrada é franca,

kk
-i- C inem a
Confira também a programação do Ci
ne Clube Lume, na Lanchonete Pier 13
Toda terça-feira, às 20h. Entrada franca
O Pier 13 fica na Rua dos Expedicioná
rios 1385. Informações pelo telefone
(14) 3326-9770.

Cine Terra Vermelha

Cia. Borelli de D ança a p re se n ta C arne
Santa inspirad a em R enato R u sso

Encenado pela Cia. Borelli de Dan
ça, sob concepção, criação corcográ
fica e direção de Sandro Borelli, o
espetáculo de dança-teatro Carne
Santa, que será apresentado dia 16, às
20h30, pane do discurso poético de
Renato Munfredini Júnior (Renato
Russo) que procura respaldo no
panorama cultural das décadas dc
1970 el980. Os ingressos custam RS
2 0 e R 5 lO(meia-entrada).
A pesquisa se baseia em questões
existenciai i dc uma época que hoje
poderiamo i dizer romântica, ou seja,
que fala do amor reprimido, da busca
de uma ética política c social. O
indivíduo em busca dc uma saída que
lhe permita sonhar um m undo social-

k
M ostra de C u rta s
Em novembro será realizada a 4* Mos
tra de Curtas de Ourinhos. Vários fil
mes já estão confirmados, com desta
que para os curtas ambientais, anima
ções e documentários sobre os direitos
humanos.

k

O Balé da Cidade de São Paulo é a
companhia de dança oficial de uma das
m aiores metrópoles do mundo e possui
forte personalidade cosmopolita. Fun
dada como companhia de dança clássi
ca cm 1968, tinha como proposta
acompanhar as óperas do Teatro M uni
cipal e se apresentar com as obras do
repertório clássico. Em 1974, sob a
direção dc Antonio Carlos Cardoso, a
companhia assumiu o perfil de dança
contemporânea que mantém até hoje.
Peças memoráveis como “Vivaldi",
“Aquarela do Brasil" e “Cenas de fam ilia" tiveram enorme sucesso dc pú
blico e critica. Nos anos 80, liderados
por Klauss Vianna, os bailarinos con
tribuíram com suas próprias idéias em
trabalhos marcantes como A dama das
Camélias, de José Possi Neto; Bolero,
dc Lia Robatto; e Valsa para vinte
veias, de J.C.Violla.

C om panhias e g ru p o s de d an ça do in te rio r
do estado se a p resen tam em O u rin h o s

ãk
C asinha d a Esquina
Várias oficinas estão sendo programa
das para acontecer na Casinha da Es
quina, no Centro dc Convivência. Em
breve devem ser abertas as inscrições
para oficinas dc fantoche e dc pintura.

m ente justo, honesto e ético. E é ai
que reside a questão fundamental:
utopia ou delírio?
Carne Santa busca um sentido, um
conjunto de idéias, pensamentos, c
visões de mundo do indivíduo que se
orienta para suas ações íntimas, so
ciais e (principalmente) politicas, ora
negando Deus, ora adorando-o. Um
ser hermafrodita carregando dentro
de si seu próprio útero e seu próprio
esperma - um homem gerando a si
mesmo, reiventando-se e quase sem
pre não se reconhecendo. O trágico
de ser híbrido e perecível.
Sob esse olhar, a Companhia traz à
cena mais uma composição coreográfica dentro de uma dramaturgia
corporal pela qual a fisicalidade pro
cura a emoção.
O espetáculo estreou em 19 dc
setembro de 2007 no Teatro Itália/TD
- Teatro de Dança em São Paulo e
realizou mais doze apresentações cm
cidades como Pindamonhangaba,
Bauru, Diadema e São Caetano do
Sul. P rojeto c o n tem plado pelo
Programa de Ação Cultural (PAC), da
Secretana de Estado da Cultura de
São Paulo.

Ourinhos conta com mais um espaço
alternativo de cinema, é o “Cine Terra
Vermelha" da Unesp. As sessões adultas
acontecem às terças-feiras sempre às
16h. Os filmes infantis são exibidos às
sextas-feiras, às 10h30, com entrada
franca. A exibição dos filmes acontece
no auditório da UNESP/CREF: Av. Vitalina Marcusso, n° 1500 - Paineiras.
Confira a programação para o mês de

O SENTIDO DA VIDA
Direçio: Terry Jooes (Mooty Phyton) - Inglaterra

0

NASCIDO PARA MATAR

AGRANDE FRAUDE DO
AQUECIMENTO GLOBAL

SESSÃO INFANTIL
0

A VIAGEM DE CHIHIRO
Direçio Hayto Miyuiki - Jipào

0
0

ASTERIX E OS VIKINGS
PETER PAN
A KIRIKU E A FEITICEIRA
Direçio Michel Occlol França c Bílgici

CULTUPA

0A LA IO
CINEMA NO BAIRRO VAI EXIBIR SANEAMENTO BÁSIC
Saneamento Básico, filme do
premiado diretor Jorge Furtado,
será exibido no dia 28, quinta, na
EMEF Jandira Lacerda Zanom.
Lançado cm 2007, o filme con
ta a históna dos moradores dc
Linha Cristal, pequena vila de
descendentes de colonos italia
nos, localizada n^scrá^aúcha. O
grupo se reúne para discutir a
construção dc uma fossa para tra
tamento de esgoto A prefeitura
reconhece a necessidade da obra,
mas informa que não terá verba
para realizá-la. Entretanto, a pre
feitura dispõe de quase R$ 10 mil
para a produção de um vídeo. O
dinheiro foi dado pelo governo
federal e, se não for usado, será
devolvido em breve. Surge então
a idcia de usar a quantia para
realizar a obra e rodar um vídeo
sobre a própna obra, que tena o
apoio da prefeitura. Porém a reti
rada da quantia depende da apre
sentação de um roteiro e de um

^O i atores Fernanda Torrei e Paulo Joié estào no elenco de Saneamento Básico '

projeto do vídeo. Desta forma os
moradores se reúnem para ela
borar um filme, que sena estre
lado por um monstro que vive nas
obras de construção de uma fossa.
Rodado na cidade de Bento
G onçalves, no elenco estào
Fernanda Torres, Wagner Moura,
Paulo José, Lázaro Ramos^__

Camila Pitanga.
O filme recebeu duas indi
cações ao Grande Prêmio do Ci
nema Brasileiro, nas categonas
de Melhor Roteiro Onginal c Me
lhores Efeitos Especiais. Jorg<
Furtldo tui premiado nos prinupais festivais de cinema no Brasil
e no exterior.

__________________

1° FESTIVAL DE DANÇAS
ÁRABES DE OURINHOS
Dia 31 de agosto (domingo),
no Teatro Municipal Miguel Cu
ry, acontece o Io Festival de Dan
ças Árabes de Ounnhos, Os in
gressos custam R$ 7 inteira e R$
3,50 meia. O objetivo é divulgar a
dança onental, reunindo pessoas,
habilidades e conhecimentos para
tomar possível a troca de idéias.
Segundo a organizadora do
evento, Virgínia Jubran, o festival
busca também contribuir para a
formação de uma grande rede
nacional de danças árabes.
O Festival ainda contará com
a presença de Márcia Nuriah
(Bauru), Shadia el Gamilla (SP),
Ally Hauff (SP) e Hanna Hadarah
(SP), profissionais de renome in
ternacional na área de danças árab e /c o m a realização de workshops e apresentações/
Os workshops serão realizainhos ng>períod& da manhã e tar
de. As inscrições para participar

Márcia Nuriah, presença confirmada
no 1* Festival de Danças Árabes

Exposição de Regina
Higa na Galeria do
Teatro M unicipal
A artista plástica Regina Hi
ga, que atualmente mora no Ja
pão e já fez fama em Tóquio,
expõe na galeria do Teatro Mu
nicipal Miguel Cury de 11 a 30
de agosto. A entrada é franca.
A artista nasceu em Santos,
onde pintou seu pnmeiro qua
dro, aos 14 anos. Cursou a facul
dade de Artes Plásticas na Uni
versidade Santa Cecília e, há 7
anos, quando foi para o Japão,
foi descoberta por um profissio
nal da Ajac, Kusonoki Takafúmi. Logo em sua primeira expo
sição no Japão, recebeu
prêmio de melhor artista estran
geiro com a obra “Aquarela do
Brasil” . Hoje trabalha no Miyoshi-Hiroshima Peace Inter
nacional Museum, onde man
tém a Art Gallery Regina Higa.

da Mostra podem ser efetuadas
por grupos pertencentes a esco
las, academias ou independentes.
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DANÇA OURINHOS 2008 - EMOÇÃO EM MOVIMENTO
Com panhias de dança profissionais e grupos selecionados
H orários: 16h e 20h30 - Confira program ação no Teatro
In g re sso s: R $ 2 0 e 1 0

24
28
29
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QUASE UM BIBELÕ
Grupo Boca de C ena - Circuito Cultural Paulista
H orário: 20h00
In g re sso : Entrada franca com convite

ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE OURINHOS
A presentação Musical
H orário: 20h30
In g re sso : Entrada franca com convite

O PAI DA NOIVA
Espetáculo sobre o cotidiano de duas famílias diferentes
que por ironia do destino, acabam se encontrando.
H orário: 20h30 / In g re sso : Entrada franca com convite

31

1e FESTIVAL DE DANÇAS ÁRABES DE OURINHOS
Espetáculo de dança
H orário: 20h00
In g re sso : R$ 7,00 e 3,50

Balaio Cultural - Publicação Mensal da Secretana Municipal de Cultura
Prefeitura Munldpal de Ourinhos
Supervisão: Coordenadoria de Comunicação da PMO
Pesquisa e Dlagramação: Divisão de Ofldnas Culturais
Secretaria Municipal de Cultura - Distribuição Gratuita - Tiragem: 3.000

Receba o Balaio gratuitamente
em seu endereço.
Envie seus dados pelo telefone
(14) 3302-3344 ou pelo e-mail:
culturaourinhos.imprensa@gmail.com

