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espetáculos misturam infl uências

‘Dimensão Oculta’, com a Cia. de Danças, será encenado no domingo

No dia 11 (sexta), o Núcleo 
de Dança Contemporânea da 
Fundação das Artes, também 
conhecido como Grupo Rodo-
pio de Dança, apresenta o espe-
táculo Contos Que Te Conto, 
coreografado pela professora 
Daniela Rocco. Para Carem 
Polido, a diferença de gêneros 
nas apresentações traz novas 
experiências.“A Fundação é uma 

escola basicamente clássica, mas 
sempre buscamos trazer espe-
táculos diferentes, como o hip 
hop, dança fl amenca e a dança 
contemporânea.” O espetáculo 
tem classifi cação livre e acontece 
a partir das 19h, no Teatro Paulo 
Machado de Carvalho.

O encerramento do Festival 
fi ca por conta da Cia. Borelli de 
Dança, que traz ao Teatro Paulo 

sERvIÇO

O Teatro Paulo Machado 
de Carvalho fica na 
alameda Conde de Porto 
Alegre, 840, Bairro santa 
Maria. Informações 
sobre a programação 
de oficinas podem ser 
obtidas na Fundação 
das Artes, pelo telefone 
4238-3030 ou pelos 
portais www.fascs.com.br 
e www.saocaetanodosul.
sp.gov.br/secult.

arte e ação  cultura

Os amantes de dança da Re-
gião poderão conferir espetácu-
los gratuitos, além de frequen-
tar ofi cinas com professores 
renomados e grandes nomes da 
dança nacional e internacional, 
a partir deste fi m de semana. 
Começa neste sábado (05/05) a 
12ª edição do Festival de Dança 
de São Caetano, parceria entre a 
Prefeitura e Fundação das Artes. 
Durante uma semana o Teatro 
Paulo Machado de Carvalho e o 
Polo Cultural Casa de Vidro re-
ceberão uma série de atividades.

O Espetáculo dos Núcleos de 
Dança da Fundação das Artes 
abre o Festival no Teatro Pau-
lo Machado de Carvalho.  Esses 
núcleos, como são conhecidos, 
são formações oferecidas como 
atividades extracurriculares pela 
Fundação. 

RECOnHECImEnTO
De acordo com Carem Polido, 

coordenadora da escola de dança 
da Fundação das Artes, os núcle-
os são formados pelos melhores 
alunos de cada curso e divididos 
por estilos como clássico, infantil, 
ou juvenil. “A cada ano os núcleos 
vêm acumulando participações e 
premiações em importantes festi-
vais. O último deles foi o Festival 
Bravos 2012, que aconteceu no 
Teatro Ítalo Brasileiro, nos dias 14 
e 15 de abril, no qual receberam 
premiações nas categorias Duo e 
Conjunto Clássicos, Duo Con-

temporâneo, Pas de Deux de Re-
pertório e Variação Feminina.”

No domingo (06/05), às 19h, 
o mesmo teatro recebe a Cia. 
Danças, um núcleo de dança 
contemporânea que apresentará 
o espetáculo Dimensão Oculta. 
De acordo com Carem Polido, 
trata-se de um trabalho de ex-
ploração das relações corporais, 
sob uma ótica biológica, espacial 
e sensorial, inspirado em ideias e 

textos do antropólogo america-
no Edward T. Hall. A classifi ca-
ção é livre.

A partir de segunda-feira 
(07/05) até sexta-feira (11/05), 
o Festival promove diversas ofi -
cinas voltadas aos mais diversos 
aspectos da dança, tanto no terri-
tório clássico quanto contempo-
râneo. Direcionados a estudantes 
e profi ssionais da área, as ofi cinas  
proporcionam uma maior com-

Para ver e para dançar
Festival de Dança de s. Caetano começa neste sábado e traz apresentações gratuitas 
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marina@abcdmaior.com.br

agenda

santo André
DAnÇA
nesta sexta-feira (04/05), 
às 20h, tem dança fl a-
menca no Centro de Arte e 
Cultura Hispânica Flamenco 
Rogéria Perez (rua Paca-
jás, 156, vila Pinheirinho). 
O show Internacional de 
Flamenco contará com o 
bailarino sebastian san-
chez e a participação de 
bailarinas profi ssionais. 
nos vocais estará a cantora 
elsa santos, Rodrigo Mabel 
na guitarra e Beto Angerosa 
na percussão. Os ingressos 
custam R$ 40, e após a 
apresentação será servido 
jantar com paella, sangria e 
tapas. Informações e reser-
vas: 2829-2689.

Diadema
CuRsO sOBRE mpB
estão abertas em Diadema 
inscrições para o curso 
História da Música Brasile-
ira. O curso é dividido em 
quatro módulos e começou 
em 20 de abril. esta 
primeira parte acontece em 
11 semanas, apenas nas 
sextas-feiras das 10h às 
12h. O curso faz parte do 
projeto “Leitura Coletiva”, 
que é realizado pela secre-
taria de Cultura de Diadema. 
As aulas são gratuitas e 
acontecem na Biblioteca 
Olíria de Campos Barros 
(avenida sete de setembro, 
468 , vila Conceição). Infor-
mações: 4055-9208.

mauá
TEATRO
A peça sem pensar, com De-
nise Fraga, será apresentada 
neste sábado (06/05), às 
18h, no Teatro Municipal de 
Mauá (rua Gabriel Marques, 
353, Centro). A comédia 
conta sobre Delilah, fi lha 
única de 12 anos do casal 
vic e nick, que vive dando 
show em hilárias discussões.  
Ingressos de R$ 20 a R$ 40.

Exposição
  Até dia 31, mostra de trabalhos de 

orixás estará no Museu de Arte Popular 
de Diadema (rua Graciosa, 300). De 
terça a sexta-feira, das 10h às 19h. 
Sábados, das 13h às 18h. 

Espetáculo dos núcleos de 
Dança abre o festival

preensão da dança. “Essa é uma 
oportunidade importante para 
todos. Para a Fundação mos-
trar seu trabalho, e para quem 
é apaixonado por dança, poder 
conhecer profi ssionais renoma-
dos”, explicou Carem. Para par-
ticipar, é preciso se inscrever com 
até 30 minutos de antecedência 
no local de realização da ofi cina. 
O custo de cada aula é de R$ 10 
por participante.

Machado de Carvalho o espe-
táculo Produto Perecível Laico. 
Inspirado na poética do catari-
nense Cruz e Souza, promete 
trazer ao palco a fi nitude e a du-
reza da perda e da solidão, sen-
timentos e signos que buscam 
evocar a sensação de um grito 
sufocado. A apresentação acon-
tece às 20h e a classifi cação é de 
16 anos. 

FOTOs: DIvuLGAçãO

‘De Olho no Olho’ será 
exibido nesta sexta-feira

Filme De Olho no Olho retrata reality show onde cegos disputam córneas

Acaso entre a distância é um dos 18 fi lmes realizados por cineastas do ABCD que podem ser conferidos até este sábado no Auditório Heleni Guariba

Em dezembro de 2010, 
como resultado do trabalho 
de conclusão de curso da fa-
culdade de cinema que cursou 
na Capital, o morador de São 
Caetano Victor Hugo Simões 
realizou o fi lme De Olho no 
Olho, com 20 minutos de du-
ração, que será apresentado 
nesta sexta-feira (04/05).

A produção retrata um epi-

Ficção, documentário, vide-
oclipe, drama, comédia, ani-
mação, entre outros gêneros, 
vêm sendo feitos em pratica-
mente todos os municípios do 
ABCD. Além de fi lmes reali-
zados em instituições de for-
mação, há também produções 
independentes que agora pos-
suem um festival, um espaço 
onde os realizadores podem se 
reunir e trocar fi gurinhas. 

Desde quinta-feira (03/05) e 
até este sábado (05/05), sem-
pre a partir das 19h30, o audi-
tório Heleni Guariba do Paço 
Municipal de Santo André 
vem exibindo obras cinemato-
gráfi cas locais no Íris - 1º En-
contro de Realizadores Audiovi-
suais da Região. Ao todo serão 
18 fi lmes, que não passam de 
pouco mais de 20 minutos, 
de vários gêneros, seguidos de 
palestras e ofi cinas.

O evento foi concebido 
pela ELCV (Escola Livre de 
Cinema e Vídeo de Santo 
André) em parceria com o 
Sesc. Em março deste ano, 
os organizadores convidaram 
cineastas da Região ou com 
algum tipo de vínculo com as 
sete cidades para uma reunião 
que determinasse a direção da 
iniciativa.

“Ao nos juntarmos, estipu-
lamos os temas que gostarí-
amos de refl etir nos bate-pa-
pos”, afi rmou o coordenador 
da ELCV, Sérgio Pires. “Íris 
é uma resposta prática a uma 
demanda que levantamos em 
2011, durante a 22ª Mostra 
de Vídeo de Santo André”, 
acrescentou.

InTERCÂmBIO
O caráter da mostra bienal 

de vídeo é aglutinar produ-
ções nacionais. No entanto, 
a necessidade de criar um 
recorte regional que interca-
lasse com a iniciativa propor-
cionou o encontro. “É im-
portante frisar que realmente 

é um encontro para refl etir 
e discutir produções visuais 
e fazer com que os cineastas 
locais se conheçam.”

De acordo com o coorde-
nador, há 12 anos, quando 
a ELCV foi fundada, era a 
única escola de formação no 
ABCD. Hoje, com o surgi-
mento do Núcleo de Vídeo 
de São Caetano, o Cine El-
dorado de Diadema, o Cine 
Clube Pilar de Mauá e ou-

Íris cinematográfi ca do ABCD 
é dissecada durante encontro
Cineastas da Região participam de evento para exibições e discussões sobre a sétima arte

FOTOs: DIvuLGAçãO
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ImpROvIsO
O Teatro Lauro Gomes (rua Helena Jacquey, 171, Rudge) receberá nesta 
sexta-feira (04/05) o espetáculo Noites de Improviso, às 21h30; e no 
sábado, às 21h, Nocaute, que aborda, com humor, observações feitas no 
dia a dia. No elenco, Márcio Ballas, Guilherme Tomé, Marco Gonçalves, 
Marianna Armellini e Cristiane Wersom. Ingressos de R$ 20 a R$ 40.

Samba em Santo André
  Grupo Candeeiro e Sombrinha se 

apresentam nesta sexta-feira (04/05), 
às 20h, na Concha Acústica da praça 
do Carmo. O evento gratuito faz parte 
do projeto Música no Parque.

sódio de um reality show que 
coloca cegos para disputar as 
córneas de um paciente ter-
minal. “O objetivo é criticar a 
mídia que explora minorias e 
situações comoventes para ter 
ibope”, disse Simões, roteiris-
ta e diretor. A obra demorou 
dois anos para fi car pronta e 
teve parte das locações em São 
Caetano. 

sERvIÇO

O auditório Heleni Guariba no Paço de santo André. 
Confi ra a programação completa nos sites: www.santoandre.sp.gov.
br,  www.sescsp.org.br  e  www.escolalivredecinema.wordpress.com. 
entrada gratuita. Mais informações: 4997-1167.

tras ações informais, há mui-
ta gente fazendo cinema em 
bairros. São Bernardo planeja 
inaugurar um centro de edu-
cação audiovisual ainda em 
2012.

Pires destaca que atualmen-
te a produção regional existe 
de forma amadora, com cará-
ter de ferramenta de forma-
ção e outros de quem quer 
integrar o mercado profi ssio-
nalmente. 


