
cultura

O Sesi Franca e a praça Nossa 
Senhora Conceição recebem neste 
sábado (30) duas atrações musi-
cais de renome nacional. Enquan-
to o Sesi recebe o sambista Diogo 
Nogueira a partir das 20h30, a 
6ª Feira do Livro de Franca terá 
Diego Figueiredo e Zeca Baleiro 
no palco principal às 21h.

Os últimos ingressos para o 
show de Diogo Nogueira serão 
distribuídos na secretaria do Sesi 
a partir das 13h. Poderão ser 
retiradas até duas entradas por 
pessoas mediante doação de um 
brinquedo em bom estado ou 
novo. O show será apresentado 

Nogueira e 
Baleiro se 
apresentam 
hoje

Espaço Nulo oferece 
oficinas gratuitas

Música Dança

em palco externo montado no 
gramado da escola e contará 
com praça de alimentação for-
mada por food trucks.

A quarta noite de apresenta-

A companhia Entre Nós co-
meça neste sábado (29) a série 
de oficinas gratuitas de dança 
disponibilizadas à comunidade. 
Intitulada “O próximo que é 
distante: o eu, o nós e o ou-
tro”, a contrapartida faz parte 
do projeto contemplado pelo 
ProAC de Produção de Espe-
táculo Inédito e Temporada de 
Dança em São Paulo. 

Ao todo serão três encontros 
ministrados pela professora de 
dança Gisela Durval, cada um 
com duas horas de duração. O 
objetivo é contribuir para que 
alunos possam descobrir novas 
possibilidades de movimenta-
ção de forma a ampliar o re-
pertório gestual e corporal. As 
dez vagas disponíveis já foram 

ções na Feira do Livro contará 
com a presença do cantor Zeca 
Baleiro, que sucederá palestra 
com Gilmar Lopes sobre fake 
news e boataria. 

preenchidas.
"(Re) conhecendo o corpo 

(físico-mental-espiritual) e suas 
possibilidades de movimenta-
ção, juntamente com os prin-
cípios do movimento (Laban) 
é possível auxiliar o “aluno” a 
usar o seu corpo de forma mais 
adequada", define a companhia.

Esta é mais uma etapa do 
processo de criação do projeto 
“Entre distâncias”, nova ini-
ciativa da companhia teatral 
fundada em Franca. 

As oficinas acontecem em 
paralelo aos ensaios dos ato-
res-bailarinos Rafael Bougleux 
e Daniela Rosa, que se prepa-
ram para estrear o espetáculo 
de dança na primeira semana 
de novembro.

SAMBA  Diogo Nogueira, atração de hoje do Sesi Franca
Foto: Divulgação

Reportagem Giovane Pedigone

O Teatro Municipal “José 
Cyrino Goulart” tem agenda 
movimentada durante sábado 
(29) e domingo (30). Na noite 
de hoje, os francanos vão desco-
brir quem será a representante 
da cidade no Miss Franca Be 
Emotion 2018. No domingo,  
o palco será ocupado pelos pau-
listanos do Teatro do Ornitor-
rinco com o espetáculo "Nem 
princesas, nem escravas". 

O concurso de beleza trará 
as finalistas Bruna Cameran, 
Carolline Castro, Camila Ri-
goni, Jéssica Lima, Lariana 
Ventura, Letícia Oliveira, Lo-
rena Anderson, Natiery Pereira, 
Paola Contini e Rafaela Cintra 
para a decisão final sobre quem 

Concurso Miss Franca e espetáculo paulistano 
são atrações neste fim de semana no Municipal

Teatro cheio
será a nova detentora da coroa.

O júri será composto pelo 
apresentador de TV e colunis-
ta social Anderson Pinheiro; 
a cantora Nanda Bel; o coor-
denador do Miss Cravinhos, 
Gustavo Mantoaneli; a cirurgiã 
dentista Maria Paula Figueiredo; 
a apresentadora de TV Rosana 
Branquinho; a professora de balé 
Raquel Mendes Prior; o mode-
lo Lucas Martins; o empresário 
Juscelino Neves; a Miss Franca 
2016, Bruna Gonçalves; a secre-
tária da Pousada da Pedra, Pérola 
Silva; a biomédica e esteticista, 
Renata Caroline do Amaral; o 
personal trainer Jarbas de Freitas 
Filho; e o apresentador de TV 
Higino Caleiro, que é também 
o presidente do júri.

ORNITORRINCO - Ângela Dippe, Christiane Tricerri e Rachel Ripani são as atrizes do espetáculo "Nem 
princesas, nem escravas" | Foto: Divulgação

Os ingressos disponíveis 
para a comunidade foram tro-
cados no último sábado (22) 
por doações de leite que foram 

no domingo (30) com a apre-
sentação do espetáculo "Nem 
princesas, nem escravas". O 
Teatro do Ornitorrinco, com-
panhia responsável pela mon-
tagem, oferecerá sessão única e 
gratuita no Teatro Municipal a 
partir das 20h.

A peça faz parte das come-
morações dos 40 anos de exis-
tência da companhia teatral de 
São Paulo. O texto do mexicano 
Humberto Robles nunca foi 
adaptado no Brasil antes. 

O enredo fala da resiliência 
e dos conflitos femininos com 
bom humor. Inspirado no teatro 
de Cabaré, o palco é ocupado 
por três atrizes, performers, 
cantoras e dançarinas, que se 
apresentam em espécies de mo-
nólogos que são entrelaçados no 
decorrer do espetáculo. 

A comédia propõe interação 
com o público durante as cenas, 
que participam das esquetes que 
narram as vidas de uma dona 
de casa, uma servidora sexual e 
uma intelectual. 

Os ingressos poderão ser 
retirados pelo público uma 
hora antes do início da peça 
na própria bilheteria do Teatro 
Municipal.             

destinados às entidades assisten-
ciais de Franca. Ao todo, foram 
arrecadados mais de 200 litros 
de donativos.

A noite será inspirada no 
musical da Broadway "O Rei do 
Show", que retrata a diversidade 
de gêneros e belezas que existem 
no showbusiness. As meninas 
desfilarão de bíquini para que 
os jurados definam o top 7 (a 
oitava candidata será escolhi-
da pelas redes sociais); depois, 
apresentarão seus trajes de gala 
para a definição do top 5.

Na terceira fase, responderão 
a perguntas de atualidades feitas 
pelos jurados. Depois desfinarão 
pela última vez antes da escolha 
do top 3 e a classificação das 
três finalistas. 

Esta é a quinta edição do 
Miss Franca Be Emotion, pro-
movido em parceria do organi-
zador do evento, Uiliam Bron-
zati, com a prefeitura através 
da Feac (Fundação de Esporte, 
Arte e Cultura de Franca) e a 
Secretaria de Esporte, Arte, Cul-
tura e Lazer.

Noite de teatro
A nova edição do Circuito 

Cultural Paulista chega a Franca 
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Reportagem Giovane Pedigone

Rafael Bougleux e Daniela 
Rosa querem encurtar e ex-
pandir distâncias e especular 
todas a reações de seus corpos 
no meio deste percurso. Atores 
e bailarinos, os dois estabelecem 
relações com o espaço em um 
processo criativo contemplado 
pelo ProAC (Programa de Ação 
Cultural). Estão envolvidos em 
uma descoberta sensorial que 
não tem como objetivo apenas 
produzir um espetáculo, mas 
sim apresentar toda a experiên-
cia artística à sociedade.

“Entre distâncias”, o nome 
do projeto, propõe uma obra de 
dança com linguagens híbridas. 
A companhia quer criar tornar 
flexível a barra que mensura o que 
é coreografia e quais os impactos 
dela nos artistas e no público. 

O trabalho surgiu da inquie-
tação de Daniela e Rafael após 
o trabalho anterior desenvolvi-
do por eles: “Nós ou ninguém 
podia ouvir os olhos dela”, que 
volta aos palcos francanos neste 
mês pelo Sesi Franca. 

Eles dançaram a violência 
contra a mulher, coreografaram 
explosões emocionais, acompa-
nharam o ritmo da agressão; da 
dor; do sofrimento. Questiona-
ram o dualismo entre o homem 
e a mulher no mundo através 
de seus corpos em movimento, 
levaram a discussão para outras 
cidades.

A companhia 
Entre Nós 
explora a dança 
para criar 
diálogo entre 
corpos e a 
cidade

Eles querem interligar distâncias
guiado pelo diretor Gustavo 
Sol. Ele está ali para promover 
um ambiente de descobertas e 
estimular a proximidade entre a 
companhia e a sociedade.

Pelo aporte financeiro de-
rivar de um edital público de 
fomento à cultura, Sol acredita 
que a população merece livre  
acesso ao processo artístico. As-
sim, a equipe de reportagem 
do Diário Verdade pretende 
acompanhar as etapas que cul-
minarão na estreia do espetáculo 
daqui dois meses.

O espaço dedicado à cultu-
ra de Franca estará aberto para 
que os envolvidos no processo 
possam se manifestar em forma 
de prosa, poesia, fotografias ou 
vídeos. Além de documentar o 
processo criativo, o jornal pre-
tende jogar luz sobre as temá-
ticas exploradas pelos artistas 
sob diferentes óticas. 

"A sociedade precisa de-
fender o que é dela, e esse 
investimento público é dela. 
Queremos que acompanhem 
o processo de maneira contem-
porânea", explica Sol.

Para o diretor, a iniciativa 
diz muito sobre o propósito 
criado pela cena artística de 
Franca - principalmente no que 
se refere ao trabalho coletivo 
de oferecer arte para a cidade 
de forma alternativa - nos úl-
timos anos. 

Um dos resultados deste mo-
vimento é a criação do Espaço 
Nulo, um ponto cultural que, 
desde 2017, promove espetá-
culos teatrais e de dança, além 
de festividades próprias desta 
comunidade. 

"Esta é uma oportunidade 
de mostrar todo o esforço de 
quem está aqui, em Franca, 
mesmo que a gente esteja 
passando por uma crise (fi-
nanceira no Brasil). É uma 
forma de mostrar que cultura 
não serve só para pegar fogo", 
afirma Sol.

“Tenho essa necessidade de 
criação, então chamei o Rafa e 
nós pensamos em possibilidades 
de pesquisa. Definimos falar so-
bre distância. Não pesquisamos 
imagens, vídeos, literatura sobre 
o tema, deixamos de forma am-
pla essa proposta de investiga-
ção”, conta Daniela.

O companheiro de cena dela 
enfrenta um desafio próprio no 
projeto. Pela terceira vez, Rafael 
se vê envolvido em uma pro-
posta de criação de dança, mas 
ainda não sabe como definir esta 
manifestação artística. “Me ins-
tiga investigar meu corpo em 
dança. Sempre tive a ideia do 
corpo ideal (para a dança), a 
contagem de passos, a postura 
virtuosa. Existe (agora) uma 
liberdade orientada.”

O processo durará dez meses 
e já começou. Intervenções são 
promovidas em ruas da cidade 
para que os artistas ocupem 

ACOMPANHAMENTO - Rafael Bougleux e Daniela Rosa: atores e bailarinos, os dois estabelecem relações com o espaço em um processo criativo contemplado pelo ProAC (Programa de 
Ação Cultural) | Fotos:  Guto Gonçalves/DV

define Rafael. 
As experiências são acom-

panhadas pelos atores Elisa do 
Nascimento e Christian Pulheis, 
que se encaixam em funções re-
lacionadas à produção da mon-
tagem. Ela explica: “existe uma 
necessidade de flexibilidade dos 
nossos papeis em um projeto 
colaborativo. É uma investi-
gação por vez, que gera novas 
demandas.”

O resultado será apresen-
tado ao público oficialmente 
em estreia marcada para o dia 
9 de novembro. Em seguida, 
o projeto circulará por outras 
nove cidades paulistas entre o 
final de 2018 e o início de 2019.

 
Diário Verdade 
acompanhará 
processo

O desenvolvimento artís-
tico de “Entre distâncias” é 

espaços públicos – pontos de 
ônibus, trajeto do caminhão 
de lixo, o bosque, o poliespor-
tivo – e estabeleçam conexões 
com o cotidiano de Franca, com 
planos de ação propostos pelo 
diretor Gustavo Sol. “O que 
testamos é nosso corpo em re-
lação à cidade. Estou sempre 
em espaços diferentes, e isso 
me afeta de forma diferente”, 

 EXPERIÊNCIA - O produtor Cristian Pulheis, o ator Rafael Bouglex, a atriz Daniela Rosa e o diretor Gustavo 
Sol  falam sobre o projeto "Entre Distâncias" durante ensaio | Foto: Guto Gonçalves/DV

Queremos que 
acompanhem 
o processo 
de maneira 
contemporânea
Gustavo Sol
diretor

Domingo e segunda, | 11
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O espetáculo de dança 
“Entre distâncias” carrega seu 
nome como uma fórmula de se 
produzir arte. A distância está 
presente em cada aspecto de sua 
composição criativa: o diretor 
está em São Paulo, os bailarinos 
estão em Franca. Existem ano-
tações perdidas nos cadernos da 
produção, escondidas nas linhas 
das provocadoras, nos blocos 
de notas dos protagonistas. As 
peças do cenário ainda ocupam 
prateleiras de lojas ou depósitos 
de sucatas.  

Para instigar mais investi-
gações de Rafael Bougleux e 
Daniela Rosa, o par que dança 
as distâncias da peça, o diretor 
Gustavo Sol escalou Michele 
Navarro. Ela vive em São Paulo, 
está em cartaz com “Medusa 
Concreta”, no Vale do Anhanga-
baú, edita livros na Lamparina 
Luminosa. Está distante. Preci-
sou atravessar 400 quilômetros 
para olhar os dois nos olhos; essa 
foi a primeira etapa.

“Foi um trabalho inaugural, 
em que conversamos bastante 
sobre a percepção do que se-
ria esse título escolhido para o 
projeto. Apesar da ‘distância’ ga-
nhar foco na nossa imaginação, 
o que me chamou a atenção foi 
o ‘entre’. É significativo, porque 
relaciona o que está ali dentro. 
Questionei sobre isso, sobre o 
espaço que liga.”

Como era esperado, primei-
ro vieram as indagações filosófi-
cas. Mas Michele precisava colo-
cá-los em uma jornada prática, 
tangível, para que explorassem 
o espaço e o corpo durante seus 
questionamentos. Mediram a 

As métricas da atriz e bailarina 
Michele Navarro traçaram as 
primeiras medidas do projeto 
“Entre Distâncias”

Distâncias 
provocadas

no interior paulista um universo 
ainda não explorado.

“Minha bagagem de atuar 
na rua paulistana, urbana, com 
muitas velocidades e interlocu-
tores, caiu um pouco por terra. 
Em Franca, em um domingo, 
fomos para um espaço aberto, 
e eles exploraram as distâncias 
em um campo mais bucólico 
naquele dia específico.” O bu-

distância de São Paulo e Franca, 
mas logo as coordenadas geo-
gráficas deram lugares para uma 
escala capaz de ser alcançada 
pelas extremidades de uma fita 
métrica. 

Não só para conhecer os nú-
meros que separam um ponto 
do outro, mas para calcular “o 
ponto de partida de um sorrido, 
o espaço de um canto da boca 
ao outro”, como define a provo-
cadora. “Medir um espaço que 
vai do umbigo até o ‘cofrinho’. 
A distância de um pé da cadeira 
a outro.”

Como o espetáculo coloca os 
corpos de Daniela e Rafael em 
movimento, era preciso enten-
der como eles se relacionam nes-
sas distâncias. Então a equação 
incluía a cadeira, a bailarina e o 
bailarino; o sorriso de um sob a 
interferência do corpo do outro; 
os dois prostrados em uma sala 

Para instigar mais 
investigações de 
Rafael Bougleux 
e Daniela Rosa, 
o par que dança 
as distâncias 
da peça, o 
diretor Gustavo 
Sol escalou 
Michele Navarro. 
Ela precisou 
atravessar 400 
km para olhar os 
dois nos olhos

de ensaio. Depois de estudar 
essas possibilidades, foram se 
colocar na cidade. 

Apesar de ser uma descober-
ta com enfoque para os dois ato-
res, Michele também foi afetada 
pelo contato com o que Franca 
poderia oferecer. Acostumada 
com a vida externa caótica de 
São Paulo, onde fez carreira em 
teatro de rua, a atriz encontrou 

CENTÍMETROS - Daniela Rosa mede distâncias em Rafael Bougleux 
durante provocação | Foto: Christian Pulheis/Divulgação

RELAÇÕES - A atriz Michele Navarro, provocadora criativa do espetáculo, acompanha ensaio dos atores-bailarinos 
Rafael Bougleux e Daniela Rosa | Foto: Christian Pulheis/Divulgação

colismo da provocadora estava 
no Poliesportivo da cidade, pon-
to estratégico para a prática de 
exercícios físicos, de aglome-
ração de pessoas, movimento. 

A participação de Michele 
foi em julho. Ela precisou voltar 
para São Paulo. Está há dois me-
ses distante de seus provocados. 
Ainda reúne os registros que fez 
sobre o que interpretou sobre 
esse contato com os dois ato-
res-bailarinos. “É muito bom 
trabalhar sem uma encomenda 
com medida exata, mas com 
um impulso de trabalho. Fui a 
primeira (provocadora), então 
precisava abrir caminhos para 
que trabalhassem.”

Depois de Michele, outras 
duas artistas estiveram com Ra-
fael Bougleux e Daniela Rosa 
para agregar à composição ar-
tística do espetáculo. Isso sem 
contar o diretor Gustavo Sol, a 
produtora Elisa do Nascimento, 
o produtor Christian Pulheis. 
O Diário Verdade se propôs a 
registrar esses momentos. Nas 
próximas semanas, você poderá 
conferir mais uma amostra deste 
processo criativo.

“Entre distâncias” estreará 
em 9 de novembro em Franca. 

Domingo e segunda, | 11
23 e 24 de setembro de 2018
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Reportagem Giovane Pedigone

No próximo mês, o espetá-
culo de dança “Entre distâncias” 
estreará em Franca a ponta de 
seu iceberg: um resultado al-
cançado ao longo de meses de 
preparo, com a combinação de 
ritmo, estímulo e instinto que 
surgem de diversas formas e 
atravessam os olhares dos ato-
res-bailarinos que estarão em 
cena.

Os protagonistas dessa 
descoberta, Rafael Bougleux e 
Daniela Rosa, são conduzidos a 
experiências que transformam o 
passo, o tato e o espaço. Isabela 
Pizani – atriz, bailarina, artista 
do corpo – esteve com eles com 
o intuito de guiá-los em jogos 
corporais que pudessem aju-
dá-los na dança das distâncias.

“Acredito numa dança que 
nasce através do trabalho de 
sensibilização, de conscienti-
zação através do movimento e 
de jogos corporais. É preciso 
sensibilizar nossos corpos para 
que possamos nos movimentar, 
brincar e dançar a partir das nos-
sas percepções, reconhecendo o 
fluxo dos nossos pensamentos, 
sentimentos, sensações, respi-
ração.”

Isabela escutou, percebeu, 
compreendeu as necessidades. 
Em cada gesto proposto, um 
afeto em potencial. Para ela, é ali 
que mora o sabor da dança: na 
vivência afetiva que baila, que 

Brincadeiras 
corporais da 
atriz e bailarina 
Isabela Pizani 
aproximam os 
bailarinos do 
projeto “Entre 
distâncias”

Jogo de dança

amolece a vida, que dá sentido 
à resistência desgastante que é 
fazer arte. 

“Gosto de trabalhar com o 
que as pessoas me trazem no 
momento em que estamos jun-
tos, no presente do presente. 
Sem ignorar o estado delas na-
quele dia. Sem impor nenhum 
código, coreografia ou ideia que 
tenha que ser alcançada.” 

Com Rafael, Daniela e o di-
retor Gustavo Sol, ela chegou à 
conclusão que as definições do 
espetáculo – é dança, teatro, ou 
performance? – perde impor-
tância quando o foco está na 
construção de todo o processo. 
Eles querem reposicionar peças 
dentro e fora da caixa, sobre-
tudo ao expressarem o que faz 
sentido para eles através do cor-
po (e outras mídias também). 
“Sabemos da importância da 
arte enquanto estratégia de so-
brevivência.”

A pesquisa do casal Klauss 
e Angel Vianna, que explora o 
caminho do movimento para 

PERSPECTIVAS - A atriz Daniela Rosa e a provocadora Isabela Pizani observam o ator Rafael Bougleux em 
ensaio de “Entre distâncias” | Foto: Christian Pulheis/Divulgação

TOMA 
DISTÂNCIA 

Daniela Rosa e 
Rafael Bougleux, 
protagonistas do 
espetáculo “Entre 
distâncias”, em 
prática corporal 
proposta pela atriz 
e bailarina Isabela 
Pizani
Foto: Christian 
Pulheis/Divulgação

É preciso 
sensibilizar nossos 
corpos para 
que possamos 
nos movimentar, 
brincar e dançar
Isabela Pizani
atriz e bailarina

vencer as imposições que exis-
tem na dança, foi o norte da 
provocadora ao criar possibili-
dades com os atores. 

Experimentaram diferentes 
maneiras de colocar o jogo cêni-
co em prática. As regras surgiam 
da troca entre os bailarinos e das 
sugestões de Isabela. “A partir 

desta experimentação, organiza-
mos um mapa de improvisação 
estabelecendo um jogo cênico 
estruturado e ainda assim, po-
roso às diversas informações que 
atravessam os corpos”, conta. 

Entre as distâncias sentidas, 
medidas e instigadas pela pro-
vocadora, ela pode investigar 

o que existe no percurso entre 
dois lugares, duas pessoas, dois 
pequenos pontos. “Nesse en-
tre existe potência de vida e de 
morte”, discorre. “Existe o meu 
ponto de vista, que está longe 
ou perto do seu.” 

Entre a participação de Isa-
bela Pizani e a estreia do espe-
táculo surgiram novas interpre-
tações, interpelações e sínteses 
criativas. A fluidez de Daniela 
Rosa e Rafael Bougleux segue 
em processo de solidificação, 
até que esteja pronta a ponta 
do iceberg que o público poderá 
conferir no dia 9 de novembro. 
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A Comissão de Licitação da 
prefeitura aguardou até as 9h 
dessa terça-feira (16) por em-
presas interessadas em substituir 
o telhado do Museu Histórico 
Municipal "José Chiachiri", 
mas nenhuma proposta foi 
apresentada dentro do prazo 
previsto para a realização da 
tomada de preços.

De acordo com o secretário 
de Esporte, Arte, Cultura e La-

Nenhuma 
empresa 
apresenta 
proposta 
para 
substituir 
telhado

Museu Histórico

zer, Elson Boni, será necessário 
publicar um novo edital para 
que possam receber as propos-
tas de empresas interessadas no 
projeto. 

A troca da estrutura do te-

lhado do museu está avaliada 
em R$ 75,6 mil. O processo de 
tomada de preços estava aberto 
desde 27 de setembro, quando 
o edital foi publicado no Diário 
Oficial do Município. 

DE MÃOS 
VAZIAS

Setor de licitações 
da Secretaria de 
Finanças vazio 
durante a manhã 
dessa terça-feira 
(16); tomada de 
preços não teve 
interessados 
Foto: 
Guto Gonçalves/DV

Reportagem Giovane Pedigone

Para interligar as distâncias, 
existem as pontes. A Engenharia 

A bailarina Andreia Yonashiro reflete 
sobre a ligação entre a memória e o 
real na criação de "Entre distâncias"

Pontes para 
transpor distâncias

Civil se preocupa em estabelecer 
os procedimentos necessários 
para as construções destas em 

EM CONTATO - Os atores Rafael Bougleux e Daniela Rosa ensaiam o espetáculo "Entre distâncias" no Espaço 
Nulo | Foto: Christian Pulheis/Divulgação

nossa realidade; a Arte, de modo 
geral, se dedica a encontrar no-
vas formas de estendê-las entre 
plateia e palco, moldura e ga-
leria, microfone e tímpano, e 
por aí vai. No caso da dança 
do espetáculo “Entre distância”, 
talvez as pontes sejam construí-
das entre os dois bailarinos, Ra-
fael Bougleux e Daniela Rosa, 
ou entre as memórias de ambos 
e a coreografia que pretendem 
apresentar ao público.

Cada viga simbólica utiliza-
da para construir essas ligações 
pode ser representada na parti-
cipação de artistas que interfe-
rem na composição criativa do 
projeto: o diretor Gustavo Sol, 
a produtora Elisa do Nascimen-
to ou as atrizes Isabela Pizani e 
Michele Navarro. A provocado-
ra Andreia Yonashiro também 
entra nessa equação.

Paulistana de nascimento 
e criação, ela dançou balé no 
Brasil e nos Estados Unidos, 
aprendeu dança moderna e se 
tornou professora, bailarina, di-
retora e coreógrafa. Tomou café 
com o diretor, conheceu os dois 
bailarinos e trabalhou com eles 
durante a criação do repertório 
para “Entre distâncias”.

Acompanhou atenta as nu-
ances que levavam Rafael e Da-
niela a expor suas memórias e 
emoções durante a dança. “Uma 
espécie de exercício de trazer à 
flor da pele, à superfície, aquilo 
que é íntimo e desconhecido 
para o outro.” 

Existem artifícios cotidianos 
que carregam a simbologia de 
nossos sentimentos, aponta a 
bailarina. Pode ser um presente 
a quem gostamos, ou um ges-
to que indica nossa revolta em 
determinada situação. São as 
pontes do nosso convívio so-

Com a falta de empresa inte-
ressada, com documentação ne-
cessária para realizar os reparos 
em um prédio cujo patrimônio 
é tombado pelo Condephaat 
(Conselho Municipal de De-

fesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Tu-
rístico de Franca),  a prefeitura 
não consegue dar andamento 
na reforma.

De acordo com o prefeito 
Gilson de Souza (DEM), o cer-
tame é o primeiro passo para 
a restruturação do prédio do 
museu, construído no final do 
século 19. O edifício passou por 
revitalização pela última vez na 
década de 1990. 

Para o próximo ano, a pre-
feitura manteve em sua LDO 
(Lei das Diretrizes Orçamen-
tárias) os recursos previstos 
para a restauração geral do 
museu, que deve custar R$ 
775 mil aos cofres públicos. A 
tomada de preços para a subs-
tituição do telhado acontece 
em paralelo ao projeto de re-
vitalização de todo o prédio, 
que deve acontecer apenas 
com o orçamento reservado 
para 2019. 

Eu gosto de 
pensar na 
perspectiva do 
corpo. Cada 
pessoa poder 
criar sentidos de 
danças únicos. (...) 
A dança como 
nome não passa 
de uma sombra
Andreia Yonashiro 
bailarina e provocadora

cial. Mas quando a coreografia 
começa – seja com música, seja 
sem em silêncio – a ponte entre 
o público e o artista é a dança, 
o movimento. 

"Eu gosto de pensar na pers-
pectiva do corpo. Cada pessoa 
poder criar sentidos de danças 
únicos. Um tipo de mistério, 
como coisas aparentemen-
te tão diferentes podem criar 
uma sombra parecida. A dança 
como nome não passa de uma 
sombra", analisa.

Andreia acredita que exis-
tem armadilhas para quem 
trabalha com a arte quando o 
propósito é criar com intensi-
dade para demonstrar algo real 
ao espectador. “Parece que o 
espaço da dança cênica passa 
a ser esse lugar de suspensão 
das convenções sociais para 
que possamos desordenar os 
fluxos de sentimentos e afetos 
que no dia-a-dia estão contidos 
e manobrados para não criar 
constrangimentos.”

Ao se afastar das noções do 
que se espera de um artista em 
cena – o uso da técnica e com-
posição para repetir ou emular 
sentimentos – ela conseguiu fo-
car em uma experiência mais 
direta, real, que permitiria um 
fluxo “incontrolável de transfor-
mações daquilo que banalmente 
chamamos de afeto e sentimen-
tos”, como ela definiu. E isso 
instigou Andreia a ver onde os 
caminhos deste processo cria-
tivo podem chegar. 

"A arte dos dias de hoje 
muitas vezes propõe justamen-
te esse espaço onde tempora-
riamente não estabelecemos 
intermediários entre o corpo 
de pessoas estranhas, que não 
possuem uma intimidade em 
comum."

6 | Quarta-feira,
17 de outubro de 2018

sempre



cultura

Domingo (28) é “Dia do 
Servidor Público” e para come-
morar, os servidores municipais 
se reunirão no auditório da Se-
cretaria Municipal de Educação 
nessa quarta-feira (24). No lo-
cal, a partir das 19h inicia o 8º 
“Show de Talentos”.  Apesar de 
apenas servidores poderem se 
inscrever, o evento é gratuito e 
se acompanhados por um fun-
cionário, os familiares e amigos 
também podem mostrar seus 
talentos. Não vai ter pódio, mas 
tanto quem se apresenta e o ser-

‘Show de 
Talentos’ 
marca o Dia 
do Servidor 
Público

Evento

vidor que assiste concorrerá a 
prêmios. A organização estima 
que 200 pessoas aproveitem o 
evento.

Segundo informações 

do departamento de Recur-
sos Humanos da prefeitura, 
Franca contabiliza aproxima-
damente 5 mil funcionários 
públicos. As inscrições para 

SOLTA O 
SOM

O vice-prefeito 
de Franca, 
Frank Pereira 
(DEM), durante 
apresentação no 
Festival de Talentos 
de 2017
Foto: 
José Comparini/
Prefeitura de 
Franca/Divulgação

Reportagem Giovane Pedigone

O espetáculo "Entre distân-
cias", em processo de criação, 
propôs diálogo com a comu-
nidade em várias frentes: além 
das apresentações gratuitas da 
peça, a companhia Entre Nós 
promoveu uma série de ofici-
nas sem custos para 18 pessoas 
interessadas em experimentar 
novas formas de movimento, 
dança e performance corporal. 
Durante três encontros, essas 
pessoas puderam interagir com 
o ato de dançar de maneira que 
dialogasse com as indagações 
propostas pelo projeto artístico.

A contrapartida faz parte do 
projeto contemplado pelo Pro-
AC de Produção de Espetáculo 
Inédito e Temporada de Dança 
em São Paulo. 

A professora de dança e 
coreógrafa Gisela Durval foi 
escalada para apresentar essas 
concepções de dança, corpo e 
movimento aos participantes 
das oficinas. Acompanhada pela 
produtora Elisa do Nascimen-
to, recebeu bailarinos, atores e 

Oficina gratuita 
desperta novos 
caminhos 
sensoriais para 
a dança dentro 
do projeto da 
companhia 
Entre Nós

Distâncias compartilhadas

pessoas que nunca tinham pre-
senciado esse tipo de vivência 
em aulas práticas e teóricas no 
Espaço Nulo. 

Os encontros foram pen-
sados em três momentos: "A 
Distancia do Eu" foi a primeira 
etapa, seguida por  "A Distância 
do Eu e o Outro", e por fim"A 

EXPERIMENTAÇÃO - Alunos acompanham orientações da professora Gisela Durval durante um dos 
encontros da oficina | Foto: Elisa do Nascimento/Cia. Entre Nós

Distância do Eu e o Nós". 
A professora conduziu os 

alunos com o intuito de passar 
as mensagens de maneira mais 
sutil, através de uma caminhada 
proposta de diferentes formas, 
com experimentação da resposta 
do corpo a estímulos sensoriais. 

Como base teórica para as 
elaborações práticas, as oficinas 
apresentaram uma introdução 
à história do corpo ao longo 
dos tempos, além de estudos 
sensoriais realizados por Lygia 
Clark, juntamente com a ex-
periência de dança de Gisela, 
que agrega também pesquisa 
e atuação prática nas áreas de 
Filosofia, Teatro e Arte. 

Objetos cotidianos, como 
bolinhas de gude, meias e sacos 
plásticos se tranformaram em 
instrumentos de provocação 
sensorial, seja pela audição, 
pelo tato e pela sensibilidade 
dos participantes. 

Enquanto os participantes 

um espetáculo", explica.
Com um grupo tão diverso, 

foi possível identificar alguns 
pontos em comum: todos se 
entregaram no conhecimento 
dessa proposta de novo corpo, 
nova dança e o reconhecimen-
to de si mesmo e dos outros, 
conforme apontam as organi-
zadoras do processo.

"Conseguimos que o proje-
to, além de alcançar diferentes 
protagonistas, pudesse compor, 
mesmo que sem contato direto 
com o espetáculo, lugares de 
acesso em comum, onde o in-
divíduo percebe estas distâncias, 
percebe a sensibilidade e o que 
temos de humanidade e pulsa 
em nós de forma comum", ana-
lisa Gisela.

O resultado foi uma entrega 
de corpos às novas descobertas 
apresentadas em grupo. Para a 
professora, os movimentos de 
cada um - seus cuidados para si 
e com o outro, com o coletivo 
- foram marcantes para todos 
que acompanharam o projeto. 

Ao final do terceiro encontro, 
ficou a sensação de que há mais a 
ser explorado. Para os membros 
da companhia teatral, há os entra-
ves inerentes à prestação de contas 
e as verbas limitadas ao custeio 
da montagem do espetáculo de 
dança, previsto para estrear em 9 
de novembro.

"Não sabemos se será possí-
vel em vista de verba para inves-
timento em material, em possi-
bilidades de criação e trabalho. 
Veremos futuramente com este 
grupo, talvez uma união para 
transformar em outros projetos, 
mas sabemos das dificuldades 
para tal", afirma a professora.

se envolviam com as propostas 
sensoriais, os atores-bailarinos 
Rafael Bougleux e Daniela Rosa 
permaneciam imersos na cria-
ção de cenas para o espetáculo. 
Para os envolvidos no projeto, 
essa "distância" foi interligada 
pelo processo criativo de ambos 
os núcleos. 

"O projeto ("Entre distân-
cias", aprovado pelo ProAC) 
contemplava a princípio as 
três oficinas como forma da 
comunidade acessar o que em 
sala de ensaio os bailarinos-a-
tores vinham investigando e 
experienciando juntamente da 
direção. Porém percebemos ao 
final que o diálogo do corpo em 
movimento está presente ainda 
que sem nenhuma fala, que os 
corpos da oficina apresentaram 
danças muito próximas do que 
temos visto na criação do pro-
cesso 'Entre Distâncias', e isso 
nos trás a sensação de extensão, 
que estas oficinas também são 

participar do show encerraram 
na sexta-feira (19) com 13 can-
didatos. Embora poucos ins-
critos, a escriturária do setor 
em questão, Lourdes Grant-

toce prevê que ao menos 200 
colegas irão para assistir. A di-
vulgação para cadastramento 
dos interessados foi realizada 
pelo site “www.franca.sp.gov.
br”, através de boletins infor-
mativos e panfletagem. 

Os organizadores da edição 
são os escriturários do RH Pe-
terson Faciroli e Aline Aniaques. 
Eles estipularam que cada atra-
ção deverá respeitar o tempo de 
15 minutos. Caso o servidor 
queira se apresentar com outras 
pessoas que não fazem parte da 
classe, não tem problema. No 
entanto, apenas servidores, os 
artistas ou os que formam a 
plateia terão seus nomes nos 
sorteios. 

Entre as apresentações ins-
critas estão as de músicas, dan-
ças, encenação e declamação de 
poesias. Haverá também expo-
sição de quadros e desenhos de 
artistas plásticos.

Os corpos 
da oficina 
apresentaram 
danças muito 
próximas do 
que temos visto 
na criação do 
processo 'Entre 
Distâncias'
Gisela Durval,
professora 
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Reportagem Giovane Pedigone

Os caminhos que permeiam 
o projeto “Entre distâncias” co-
meçaram a ser trilhados pelos 
atores-bailarinos Daniela Rosa e 
Rafael Bougleux a partir de suas 
experiências instintivas entre 
si, em contato com os espaços 
que ocupavam e pelas diferen-
tes percepções de artistas que se 
envolveram durante o processo.

Agora, o desafio é estrutu-
rar as imagens fundamentais 
para a composição cênica da 
peça. Para isso, contam com as 
percepções e o direcionamento 
de Gustavo Sol. O diretor do 
espetáculo está em São Paulo, 
mas viaja à Franca para encurtar 
as distâncias entre ele e os ato-
res.  É preciso construir ligação 
entre os dois artistas durante as  
apresentações e a forma como 
eles acessarão o público durante 
as performances.  

Sol explica que a primeira 
etapa do projeto consistiu em 
disparar processos criativos para 
construir material. Eram jogos, 
dispositivos, procedimentos que 
se somaram para que Daniela e 
Rafael pudessem despertar suas 
sensoralidades. 

“Ao mesmo tempo que co-
loca eles no domínio de algu-
mas regras, os procedimentos 
são de muita desconstrução da 
imagem corporal. E isso gera 
uma angústia muito grande, 
porque passam a duvidar da 
própria cena.”

É nesta etapa que os par-
ticipantes do projeto darão 
contorno à imagem corporal 
que querem apresentar. Para 
isso, devem reconstruir aquilo 
que desmontaram durante os 
primeiros meses, e agora cada 
movimento é analisado sob 
novas perspectivas. “Como 
dão continuidade a esses im-
pulsos que aparecem?”, Gus-
tavo questiona. Os atores res-
pondem em dança. 

“Começam a perceber onde 
afeta a atenção, onde são requi-
sitadas as atenções deles em cena 
e como podem, a partir de suas 
memórias, ter autonomia na 
construção e descontrução do 
espetáculo”, avalia o diretor.

Sol entra nessas interações 
para definir o que é necessário 
em repetição, em que momen-
tos elas se tornam mais adequa-
das, em quais momentos cruza-
rão os olhares ou posicionarão 

Diretor Gustavo Sol conduz
experiências vivenciadas pelos
atores-bailarinos de "Entre distâncias"

Espetáculo 
ganha forma

os corpos em sincronia. Entra 
na equação todas as relações 
do comportamento humano 
coletivo, já que as inúmeras 
interpretações externas do que 
se reproduz no palco somarão 
no resultado final do espetáculo 
– e nas experiências de cada um 
que assistir à performance –.

No fim das contas, os ga-
tilhos emocionais dependem 
de cada um dos atores. Podem 
interpretar situações, represen-
tar suas próprias vidas, levantar 
uma dimensão simbólica co-
letiva.

Com esses mecanismos, o 
diretor desenha espacialmente 
o posicionamento das imagens 
construídas através da dança. 
Ele marca momentos que ser-
vem de apoio, orientações que 
serão guias quando o processo 
estrear nos palcos.

“Saber onde no palco é me-
lhor posicionar cada elemento e 
entender quais tipos de leitura o 
público poderá ter, como cama-
das simultâneas. Os momentos 
vão se tornando mais tensos ou 
menos tensos.”

Apesar das diretrizes neces-
sárias para sustentar a apresen-
tação, a experimentação não 
acaba. É um dos diferenciais 
propostos por eles, já que em 
trabalhos clássicos existem pe-
ríodos de experimentar e depois 
repetir aquilo que deu certo. 
Daniela e Rafael são condu-
zidos pela experiência, então 
cada performance será única, 
construída pelo apoio dos dois 
e suas interações com o espaço, 
com o tempo e com suas pró-
prias memórias.

“Eles reconhecem a poesia 
cênica naquilo que estão fazen-
do, o que antes era um processo 
de estudo dissociado da necessi-
dade de uma única leitura. Estão 
com mais consciência do que os 
afetam em cada cena.”

Em “Entre distâncias” há a 
escolha proposital de borrar as 
fronteiras entre forma e con-
teúdo. É um aspecto da com-
posição deste espetáculo, que 
também se afasta das noções 
clássicas do que é dança, mo-
vimento, interpretação.

A interação com o público 
será de forma indireta, já que 
não há no planejamento a aber-
tura para que a plateia dance 
junto com os atores-bailarinos. 
“O que se tornou concreto fo-

ram as diferentes maneiras que 
a gente propõe que o público 
reconheça a dança. Tem uma 
TV exibindo, simultaneamente, 
imagens que constroem a di-
mensão história dos movimen-
tos de dança. Essa TV fica ligada 

OUTRO OLHAR - O diretor Gustavo Sol acompanha experimento dos atores-bailarinos Rafael Bougleux e 
Daniela Rosa. Abaixo, os dois artistas interagem em jogo cênica durante ensaio| Foto: Christian Pulheis/Cia. Entre Nós

Eles reconhecem 
a poesia cênica 
naquilo que 
estão fazendo, 
o que antes era 
um processo de 
estudo dissociado 
da necessidade de 
uma única leitura
Gustavo Sol
diretor do espetáculo

GUIA

O diretor Gustavo 
Sol acompanha 
o ator-bailarino 
Rafael Bougleux em 
movimentos previstos 
para o espetáculo 
"Entre distâncias"
Foto: 
Christian Pulheis/Cia. 
Entre Nós

o tempo todo, e os dois dançam 
na frente, ao lado, no palco. O 
público pode passar os olhos 
por aquilo e comparar com o 
que está em cena”, conta Sol.

Assim, entre as decisões es-
pecíficas e outras ainda con-

ceituais, diretor, protagonistas 
e produtores se encaminham 
para a reta final que os separam 
do lançamento deste projeto 
aos olhos de outros corpos. O 
espetáculo estreará em 9 de 
novembro. 
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Reportagem Giovane Pedigone

O espetáculo de dança “En-
tre Distâncias” está a menos de 
uma semana de sua estreia. Em 
9 de novembro, o público pode-
rá conferir o resultado – ainda 
que não final, ao menos pon-
tual – de um processo criativo 
que começou em setembro. A 
articulação das peças deste que-
bra-cabeças coube à produtora 
Elisa do Nascimento, cujo papel 
foi o de organizar a logística e 
solucionar cada entrave que 
poderia atrapalhar o processo.

Gerir um trabalho artístico 
depende da execução de etapas. 
No caso do “Entre Distâncias”, 
a concepção inédita de um dan-
çar abstrato teve de encontrar 
respostas práticas para o anda-
mento de um processo, já que 
seu desenvolvimento está atre-
lado a um projeto de incentivo 
proposto pelo poder público 
estadual (o ProAC).

Elisa equilibra os fazeres 
da produção com os da edu-
cação, como professora, e os 
da criação, como atriz que é. 
“Sempre busco dar base pra 
que toda a equipe possa ter o 
trabalho assegurado com o devi-
do respeito e cuidado. No caso 
dessa primeira etapa, nós ainda 
estávamos entendendo alguns 
testes com objetos e propostas 
cênicas. Através da produção 
tentamos garantir que estes 
encontros proporcionem essa 
exploração de conhecimentos 
e composições, como no caso 
da vinda das provocadoras que 
auxiliaram de forma primordial 
em todo o processo.”

A produtora é elo entre os 
elementos da companhia Entre 
Nós que se reuniram para criar 
o projeto. Ela está junto com os 
atores-bailarinos Daniela Rosa 
e Rafael Bougleux desde que 
fizeram “Nós ou ninguém podia 
ouvir os olhos dela”, espetáculo 
de dança também contemplado 
pelo ProAC.

“Nós passamos por mui-
tas e muitas histórias juntos, 
altos e baixos, acompanhamos 
a vida pessoal e profissional de 
cada um, torcemos, brigamos, 
mudamos. Todo processo tem 
o seu desafio inegável, mas 
também tem a possibilidade 
de crescimento, de expansão.” 
Para o novo desafio, chamaram 

Olhar em cada passo
Suor da 
produção 
viabiliza a criação 
do espetáculo 
"Entre Distâncias"

Christian Pulheis para a con-
trarregragem. Com Elisa, ele é 
ponte com os atores-bailarinos, 
olhos e percepções dos baila-
rinos diante das criações que 
constroem o espetáculo. 

A produção também enca-
rou o desafio de uma construção 
à distância, com o diretor Gus-
tavo Sol, de São Paulo, sempre 
na estrada para encontrar a 
equipe em Franca. Elisa não via 
os quilômetros como barreira: 
o distante, para ela, é o tempo 
em que cada nova demanda leva 
para ser digerida. 

Com os desafios de fazer arte 
no Brasil, cada novo edital de 
incentivo público à cultura é 
fôlego para Elisa. Fôlego que 
permite aos artistas realizar seus 
trabalhos com “menos tensão e 
numa diferente qualidade, além 
das possibilidades do reconheci-
mento de um edital tão sério e 
tão necessário pra nós”. E para 
o público.

Olhar em cada página
No início de setembro, Elisa 

do Nascimento entrou em con-
tato com a reportagem desta 
editoria e propôs uma parceria 
diferente: mais do que noticiar o 
espetáculo "Entre Distâncias", o 
diretor Gustavo Sol queria uma 
simbiose criativa: enquanto Da-
niela Rosa e Rafael Bougleux 
criavam cenas, o Diário Verda-
de colocava, no papel, registros 
deste processo. A crítica teatral 
foi colocada de lado; aqui, o 
objetivo é narrar, em etapas, 
como se cria arte.

Faz parte das funções do Jor-
nalismo documentar o cotidia-
no para servir de fonte histórica 
sobre o passado que já foi pre-
sente. Assim, este envolvimento 
foi projetado para que os leito-
res pudessem conhecer detalhes 
sobre as diferentes percepções 
que, em união, resultaram em 
um espetáculo de dança. É 
uma série de reportagens que, 
se apresentam como mosaico de 
uma criação francana, coletiva, 
artística e disposta a questionar 
conceitos sobre dança, teatro, 
performance e sentimentos.

Assim como os olhares de 
Elisa ajudaram a construir as 
cenas da peça, os olhares da 
produtora Marcela Marcucci, 
responsável pela divulgação do 
espetáculo, deram luz às impres-
sões da equipe, o que permitiu 
a publicação nas páginas do 
DV. Em tempos de pós-verda-
de, produzir Jornalismo exige, 
cada vez mais, uma dedicação 
coletiva em documentar o mun-
do. Daqui a algumas décadas, 
os acervos deste jornal poderão 
servir de consulta para quem 
quiser saber quem fazia arte em 
Franca em 2018.

Domingo e segunda, | 9 
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Reportagem Giovane Pedigone

Em fim de semana de es-
treia, o espetáculo de dança 
“Entre Distâncias”, realizado 
pela Companhia Entre Nós com 
incentivo do governo estadual 
pelo ProAC (Programa de Ação 
Cultural), abre as portas do Es-
paço Nulo para que o público 
possa conferir, gratuitamente, o 
resultado de um processo criati-
vo iniciado pelas investigações 
dos atores-bailarinos Daniela 
Rosa e Rafael Bougleux.

Ela trilhou seu caminho na 
dança; ele, no teatro. Se encon-
traram em cena quando core-
ografaram "Nós ou ninguém 
podia ouvir os olhos dela", 
primeiro espetáculo de dan-
ça da companhia. Depois da 
experiência, deram sequência 
nas pesquisas artísticas que os 
movem.

O jornal Diário Verdade 
acompanhou momentos do 
processo de criação do espetá-
culo em uma série de reporta-
gens publicadas desde setembro 
(os textos podem ser conferidos 
no portal diarioverdade.com.
br). Agora, o espaço é deles: 
separados por temáticas rela-
cionadas ao fazer artístico, eles 
refletiram, individualmente, 
sobre os desafios e as alegrias 
que encontraram ao longo do 
caminho. 

O que é dança?
Rafael Bougleux - É um 

conjunto de movimentos do 
corpo organizados no tempo e 
espaço de forma rítmica. Con-
sigo perceber uma diferença 
em como isso se dá. Nas pri-
meiras produções que realizei 
nessa área, o que chamamos de 
coreografia ou partidura cor-
poral era concebida em sala de 
ensaio e organizada a partir do 
diálogo da direção com os ato-
res-bailarinos. Nesse espetáculo, 
a partidura ou coreografia, aqui 
chamamos também de procedi-
mentos, são organizados somen-
te diante do púiblico, a partir 
de uma escolha consciente dos 
atores-bailarinos.

Daniela Rosa - Meu concei-
to de dança já vem se alterando 
ao longo da minha formação 
nessa linguagem. A graduação 
em dança que eu cursei na Uni-
camp foi um momento de gran-
de aprofundamento, estudo e 
pesquisa. Até aprimoramento 
técnico e prático sobre o corpo. 

Em véspera de estreia, 
protagonistas de “Entre Distâncias” 
refletem sobre os desafios e 
aprendizados do processo

As danças que os movem

e depois de reconhecimento de 
nós mesmos e sempre do outro. 
É isso o que vai construindo 
nossa relação, com muito diá-
logo, muito respeito e com uma 
admiração grande da pessoa e 
do profissional que ele é. E va-
mos afinando em processos de 
trabalho. O tempo vai dando a 
característica da nossa relação 
de trabalho. 

Obstáculos ou elementos cê-
nicos?

Rafael - Depois de passar 
por meses dentro desse processo 
criativo, tenho convicção que o 
maior obstáculo sou eu mesmo. 
É engraçado falar sobre isso, mas 
a minha sensação quando estou 
em cena, ou em sala de ensaio, 
é que a única coisa que pode sa-
botar essa obra sou eu. Isso que 
chamamos de partitura corpo-

Mas eu nunca tinha explorado 
isso na criação de um espetácu-
lo. A imersão é transformadora e 
tem outro alcance no meu corpo 
quando preciso trazer os experi-
mentos que já havia vivenciado 
dentro de um contexto de uma 
montagem de espetáculo.

Composição ao vivo
Rafael - Essa composição 

ao vivo, que acontece tanto em 
sala de ensaio quanto durante 
a apresentação da obra, coloca 
o ator bailarino em um estado 
de liberdade orientada. É como 
se eu concebesse um roteiro de 
possibilidades, que só vou saber 
quais caminhos irei percorrer no 
momento em que estiver em 
cena, porque os caminhos só 
se organizam a partir da rela-
ção com o som, com a Daniela 
Rosa, com o espaço e com o 
público. 

Daniela - O processo come-
ça muito com improvisos, dos 
quais nascem procedimentos 
artísticos. Alguns são aprofun-
dados e estudados dentro do 
olhar do diretor. São muitos 
estímulos que fazem com que 
esse trabalho aconteça. Uma 
coisa é mover o nosso pulso, 
mas como é fazer com outro 
estímulo. Que imagem a gente 
constrói na cabeça? Dele você 
começa a fazer essas investiga-
ções e a verticalizar esse estudo 
de procedimento. Temos muito 
repertório para que, em cena, 
eu possa compor na hora. Por 
isso que é uma composição ao 
vivo. São escolhas: nem tudo 
vai, naquele dia, para aquele 
momento. Sobra espaço.

Provocações
Rafael - As experiências 

com as provocadoras foram 
fundamentais para que eu pu-
desse entender, na prática, as 
possibilidades do meu corpo: 
movimento, organização, rit-
mo. Esses encontros serviram 
para, de alguma maneira, e com 
a contribuição do diretor Gus-
tavo Sol, serviam para que eu 
pudesse entender qual dança o 
meu corpo dança.

Daniela - Sem dúvida foi 
um momento muito especial e 
de muita potência o encontro 
com cada uma delas. O que eu 
tenho de mais lindo para dizer 
é a singularidade de cada uma 
dentro de um alinhamento ge-
ral. Elas seguiam procedimentos 

PARCEIROS - Os atores-bailarinos Daniela Rosa e Rafael Bougleux em preparo para o espetáculo "Entre 
Distâncias" | Fotos: Guto Gonçalves/DV

ral acontece ao vivo, a partir das 
relações que estabeleço comigo, 
então penso que é só quando 
não permito que essas relações 
se estabeleçam honestamente é 
que a obra não acontece.

Daniela - São vários e, às 
vezes, são obstáculos. Muitas 
vezes foi proposital, outras vezes 
não. É preciso ter muita atenção 
para que os procedimentos dia-
loguem ou não com os elemen-
tos. Alguns têm de dialogar, por 
exemplo o linóleo. Eles foram 
trazidos para os procedimen-
tos por nós mesmos. Nenhum 
foi imposto, eu e Rafa fomos 
trazendo e trouxemos de fora. 

O espetáculo "Entre Distân-
cias" acontece nesta sexta-feira 
e sábado (09 e 10), às 20h, no 
Espaço Nulo (r. David de Al-
meida, 2232, chácaras Santo 
Antônio). A entrada é gratuita.

e nos instigavam a criar proce-
dimentos de trabalho, só que 
era atravessado pelas experiên-
cias de vida delas. Isso é o mais 
potente de um trabalho: tem 
alinhamento, mas possibilida-
des infinitas de ser conduzido. 

Percepção do público
Rafael - Não existe nenhum 

elemento ou cena que eu gosta-
ria enfatizar para que o público 
tivesse uma atenção maior. Na 
verdade, gostaria de pedir para 
que nosso público viesse assistir 
o trabalho de maneira aberta: 
estarem dispostos a passar por 
uma experiência poética por 
meio do corpo. 

Daniela - Não tenho ne-
cessidade de construir nesse 
trabalho uma imagem muito 
objetiva e simbólica para que o 
público tenha um entendimen-
to concreto sobre essa propo-
sição. Justamente o contrário. 
O trabalho foi desenvolvido na 
desconstrução de um símbolo 
já pré-definido. 

Parceiro de cena
Rafael - A parceria com 

a Daniela Rosa é um desses 
encontros únicos que a gente 
possui na vida. Especificamente 
por produzirmos em nossa com-
panhia espetáculos de dança, 
ela se torna um referencial. Sou 
formado em teatro, e apenas nos 
últimos três anos é que tive a 
oportunidade de trabalhar na 
área da dança. É recorrente, 
durante todas as etapas, eu me 
espelhar em como ela se relacio-
na com esse fazer artístico. Ela 
pulsa dança. A maneira como 
ela conversa é dança, e isso é 
inspirador. 

Daniela - Como nós não 
nos conhecíamos antes do pri-
meiro espetáculo, é um trabalho 
de conhecimento um do outro 
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