SPCD exibe documentário
Figuras da Dança – Hugo
Travers, em Rio Claro
A São Paulo Companhia de Dança - mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, sob
direção de Inês Bogéa – volta ao município de Rio Claro, interior de São Paulo, onde exibe o
filme Figuras das Dança – Hugo Travers, no dia 12 de abril (sábado), às 10h, no Teatro Profª
Felícia Alem Alam, no Centro Cultural Roberto Palmari (Rua 2, nº 2880)
Na ocasião o público poderá conhecer este episódio da série de documentários, com direção
de Inês Bogéa, que aborda a trajetória de diferentes personalidades da dança. A exibição
será comentada pelo próprio Hugo e será mediada pela Coordenadora de Comunicação,
Educativo e Memória da companhia, Marcela Benvegnu.
Para participar da atividade, basta preencher a ficha de inscrição disponível no site da SPCD
http://spcd.com.br/proximas_atividades.php. Informações podem ser obtidas pelo email
educativo@spcd.com.br.
O Bate-papo com a SPCD é uma das principais frentes educativas da São Paulo Companhia
de Dança, que visa relacionar a dança com outras áreas do conhecimento, utilizando-a como
elemento educativo e sensibilizador dentro e fora da sala de aula.
A série Figuras da Dança tem como principal objetivo incentivar o registro e a preservação
da memória da dança brasileira no país. É um momento de encontro do artista com a sua
própria história. Com base em entrevistas feitas por Inês Bogéa durante a gravação dos
documentários, ele divide sua experiência na dança e relembra fatos que ocorreram ao
longo de sua trajetória. Confira frases marcantes de cada Figura da Dança, gravados em
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
SOBRE HUGO TRAVERS
Argentino radicado no Brasil, Hugo Travers dedicou sua vida à dança. Aos 20 anos, ingressa
no Ballet Nacional de Cuba, por intermédio de Alícia Alonso, e viaja com a companhia em
turnê pela Rússia, China e outros países. Dança no Balé de Stuttgart, na Alemanha, ao lado
da bailarina Márcia Haydée. Após, é contratado para trabalhar na Televisão Nacional
Iraniana, com o grupo Pars National Ballet. Retorna à Argentina durante um curto período.
Muda-se para o Brasil, em Belo Horizonte, onde funda, com Paulo e Rodrigo Pederneiras, o
Grupo Corpo, permanecendo durante nove anos. Após, ingressa no Balé da Cidade de São
Paulo para assumir diversas funções, como assistente de direção, professor, coreógrafo e

maître de balé. Aposenta-se em 2012 pelo Balé da Cidade de São Paulo. Em 2013, é
convidado por Inês Bogéa, diretora da SPCD, para protagonizar o episódio da série Figuras da
Dança, sobre sua trajetória de vida e carreira

SERVIÇO
BATE-PAPO COM A SPCD | FIGURAS DA DANÇA – HUGO TRAVERS
Tema: Figuras da Dança| Com presença de Ruth Rachou e mediada Marcela Benvegnu
Dia 12 de abril| sábado, da 10h às 11h30
Centro Cultural Roberto Palmari - Teatro Profª Felícia Alem Alam
Endereço: Rua 2, nº 2880
Telefone: (19) 3522-8000
ATIVIDADES EDUCATIVAS
Todas as atividades são gratuitas
Inscrições pelo link: http://spcd.com.br/proximas_atividades.php
Este release está disponível para download no site da SPCD em www.saopaulocompanhiadedanca.art.br em
Comunicação | Releases. Fotos das coreografias da Companhia em alta resolução também podem ser baixadas
no mesmo site no link Comunicação | Download.

Para entrevistas ou mais informações:
São Paulo Companhia de Dança
Marcela Benvegnu - Coordenadora de Educativo, Memória e Comunicação | (11) 32241389 | marcela.benvegnu@spcd.com.br
Paula Freitas – Assistente de Comunicação | 11 3224 1367 | paula.freitas@spcd.com
Thiago Augusto – Assistente de Comunicação | 3224 1345 | thiago.souza@spcd.com
Secretaria de Estado da Cultura
Juliana Petroni – (11) 2627-8170 | jpetroni@sp.gov.br
Natália Inzinna –| (11) 2627-8162| ninzinna@sp.gov.br

