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Companhias de dança apresentam espetáculos gratuitos
"Traviata" e "Paracasoscia" serão exibidos no Grande Teatro do SESC
Palladium neste fim de semana
MARCO CASELLI NIRMAL/DIVULGAÇÃO

O espetáculo faz uma transposição da ópera para a dança
O Festival Palco Italia promove dois espetáculos de dança contemporânea neste final de semana. Ambos serão
realizados no Grande Teatro do SESC Palladium, às 21 horas, com entrada franca. Os ingressos já estão disponíveis na
bilheteria do teatro.
Na sexta-feira (1), Belo Horizonte recebe o espetáculo "Traviata", da companhia Artemis Danza. Já no sábado (2), a Cia
Botega apresentará o espetáculo "Paracasoscia".
"Traviata" é a primeira parte do projeto tríptico Corpo a Corpo Verdi - Trittico (2011-2013), realizado pela Compagnia
Artemis Danza, sob a direção de Monica Casadei, e retrata o indizível desespero da alma, visualizado pela explosão da
energia física da dor.
O espetáculo faz uma transposição da ópera para a dança, sob o ponto de vista feminino, da trágica história de Violetta,
que anseia tanto pelo amor de Alfredo, quanto por se integrar à sociedade, escapando de seu destino de cortesã. Mas
Violetta vê seus sonhos desabarem pela punições impostas através da tuberculose e pelas regras burguesas expressas
pelo pai de Alfredo, Giorgio Germont, que retrata uma sociedade de moral duvidoso. Uma sociedade que, de certa
forma reflete, à distância, a nossa sociedade contemporânea.
Em "Paracasoscia", um mix inovador e experimental de estilos que funde habilmente a dança contemporânea com o
break, o hip hop, técnicas acrobáticas e circenses, levando o público para um universo criativo e irônico onde o circo se
funde com a dança e o atletismo com a poesia.
"Paracasoscia" (que significa “Parece um sopro”) propõe uma revisitação sagaz e irônica ao esplêndido patrimônio
lírico italiano em uma linguagem jovem e efervescente, tão enérgica e vigorosa, quanto sutil e delicada.
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