Série Figuras da Dança grava
depoimento público de Aracy
Evans no Itaú Cultural

A série de documentários Figuras da Dança, que revisita a carreira de artistas
fundamentais da dança no país, completa a marca de 34 produções em 2017. Neste
ano, Aracy Evans é a personalidade retratada no novo episódio e terá seu depoimento
público gravado no dia 12 de maio, às 20h00, no Itaú Cultural. O evento, com entrada
gratuita, contará com mediação de Inês Bogéa e será aberto ao público, que poderá
fazer perguntas a Aracy. A série é um projeto da São Paulo Companhia de Dança –
mantida pela Secretaria de Cultura e Governo do Estado de São Paulo, sob direção
artística de Inês Bogéa.
Aracy Evans é uma grande personalidade da dança do Brasil, reconhecida pela Royal
Academy of Dance como “a professora das professoras”. Foi professora da Escola
Municipal de Bailados de São Paulo por 40 anos, formando grandes nomes do balé
clássico. Entre seus alunos destacam-se: Maria Pia Finocchio (presidente do Sindicato
da Dança de São Paulo), Simone Ferro (foi primeira bailarina dos Teatros Municipal do
Rio de Janeiro e da Suíça – Geneve), Antonio Carlos Gomes (maître de balé na Suíça),
Márcia Falani (segue carreira na Itália), Toshie Kobayashi, Ilara Lopes, Aracy Almeida,
Iracity Cardoso e Wilma Vernon entre outros. Aracy iniciou seus estudos em dança em
São Paulo, com Vaslav Veltchek (Rússia), na época de Prestes Maia, quando as aulas
aconteciam na cúpula do Teatro Municipal de São Paulo. Foi aluna de Maria Olenewa
quando a Escola Municipal de Bailados foi inaugurada nos baixos do Viaduto do Chá.
Em 1954 estudou com a professora Maria Mello (Ballet Scala de Milão) e
posteriormente com Aurélio Milos e Marília Franco. Foi bailarina do Ballet 4º
Centenário. Se especializou em Londres em 1972 e 1974 com Martteen Rubinsten,
Valeri Taylor, Hérida May e June Christian e, em 1980 e 1984, com John Marchall e Gil
Antoni na Escócia e Tina Stuart e Holly Price na Austrália. Em Londres recebeu o Título
de Maitre de Ballet. É membro da Royal Academy of Dance desde 1972.
FIGURAS DA DANÇA - A dança tem muitas histórias e para revelar um pouco delas a
Companhia criou a série de documentários Figuras da Dança, que apresenta essa arte
contada por quem a viveu. A série conta hoje com 33 episódios: Ismael Guiser (19272008), Ivonice Satie (1950- 2008), Ady Addor, Marilena Ansaldi, Penha de Souza, Ruth
Rachou, Luis Arrieta, Hulda Bittencourt, Tatiana Leskova, Angel Vianna, Antonio Carlos
Cardoso, Carlos Moraes (1936-2015), Décio Otero, Márcia Haydé, Sônia Mota, Ana
Botafogo, Célia Gouvêa, Lia Robatto, Marilene Martins, Ismael Ivo, Edson Claro (1949-

2013), Hugo Travers, J.C Violla, Cecília Kerche, Eva Schul, Janice Vieira, Eliana
Caminada, Mara Borba, Jair Moraes (1946-2016), Paulo Pederneiras, Nora Esteves,
Maria Pia Finocchio e José Possi Neto. Os programas são exibidos nos canais Arte 1, TV
Cultura e Curta!. Os documentários são reunidos em uma caixa de DVDs,
acompanhadas de livretos informativos sobre cada artista, com texto de
pesquisadores, fotos históricas e cronologia. A série Figuras da Dança não é
comercializada. Ela é distribuída para instituições educativas e culturais,
principalmente as que contam com biblioteca pública, além de universidades e ONG’s
e
está
integralmente
disponível
no
site
da
SPCD
em
http://spcd.com.br/figuras_da_danca.php

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA
direção artística | Inês Bogéa

Criada em janeiro de 2008 pelo Governo do Estado de São Paulo, a São Paulo
Companhia de Dança (SPCD) - gerida pela Associação Pró-Dança - é dirigida por Inês
Bogéa, doutora em Artes, bailarina, documentarista e escritora. A São Paulo é uma
Companhia de repertório, ou seja, realiza montagens de excelência artística, que
incluem trabalhos dos séculos XIX, XX e XXI de grandes peças clássicas e modernas a
obras contemporâneas especialmente criadas por coreógrafos nacionais e
internacionais. A difusão da dança, produção e circulação de espetáculos é o núcleo
principal de seu trabalho. A SPCD apresenta espetáculos de dança no Estado de São
Paulo, no Brasil e no exterior e é hoje considerada uma das mais importantes
companhias de dança da América Latina pela crítica especializada. Desde sua criação já
foi assistida por um público superior a 520 mil pessoas em 15 diferentes países,
passando por mais 110 cidades, em mais de 580 apresentações.
Os Programas Educativos e de Formação de Plateia para a Dança, outra vertente de
ação da SPCD, vem no movimento da Companhia a cada cidade por onde nos
apresentamos encontramos pessoas que apreciam e praticam a arte da dança. Na
Palestra Para os Educadores temos a oportunidade de diálogo sobre os bastidores
dessa arte; nas Oficinas de Dança, um encontro para vivenciar o cotidiano dos
bailarinos da SPCD e os Espetáculos Gratuitos Para Estudantes e Terceira Idade a
proposta é de ver, ouvir e perceber o mundo da dança e por meio do Dança em Rede,
uma enciclopédia de dança online e colaborativa disponível no site da Companhia,
mapeamos a dança de cada cidade por onde a SPCD passa. A Companhia também
promove espaços onde interessados na arte da dança possam compartilhar
experiências. Assim criou o Seminário Internacional de Dança, que visa abordar a
prática da dança em diferentes perspectivas e o Ateliê Internacional São Paulo

Companhia de Dança, evento que proporciona um ambiente de arte, permitindo um
estudo teórico-prático de técnicas de dança.
A dança tem muitas histórias, e para revelar um pouco delas a Companhia criou a série
de documentários Figuras da Dança, que traz para você essa arte contada por quem a
viveu e pode ser vista nos canais Arte 1 e Canal Curta!. A série conta hoje com 33
episódios: Ismael Guiser (1927-2008), Ivonice Satie (1950- 2008), Ady Addor, Marilena
Ansaldi, Penha de Souza, Ruth Rachou, Luis Arrieta, Hulda Bittencourt, Tatiana
Leskova, Angel Vianna, Antonio Carlos Cardoso, Carlos Moraes, Décio Otero, Márcia
Haydé, Sônia Mota, Ana Botafogo, Célia Gouvêa, Lia Robatto, Marilene Martins, Ismael
Ivo, Edson Claro (1949-2013), Hugo Travers, J.C Violla, Cecília Kerche, Eva Schul, Janice
Vieira, Eliana Caminada, Mara Borba, Jair Moraes, Paulo Pederneiras, Maria Pia
Finnóchio, Nora Esteves e José Possi Neto. A SPCD também publicou seis livros de
ensaios, além de documentários para professores e outros que registram os bastidores
da sua ação. A temporada 2017 da São Paulo Companhia de Dança ganhou o título de
Pássaro de Fogo. “O Pássaro de Fogo simboliza a luz. É uma ave lendária, mítica e
imortal, capaz de se regenerar, de encontrar potência para sua existência pelo
encorajamento e superação. Este tema vem ao encontro das observações, reflexões e
transformações do Brasil dos dias atuais ” , fala Inês Bogéa, diretora artística da SPCD.

Com três programas e nove coreografias, o programa 2017 contará com quatro
estreias: Pássaro de Fogo Pas de Deux (2010), de Marco Goecke, com música original
de Igor Stravinski (1882-1971), remontada por Giovanni Di Palma, Primavera Fria
(2017), de Clébio Oliveira, 14’20‘’ (2007), de Jirí Kylián remontada por Nina Botkay, e
Suíte de Raymonda (2017), remontada por Guivalde de Almeida a partir do original de
Marius Petipa (1818-1910) para o Ateliê de Coreógrafos Brasileiros.
Ngali... (2016), de Jomar Mesquita com colaboração de Rodrigo de Castro, sobre
diferentes relações amorosas que incluem um terceiro; Pivô (2016), de Fabiano Lima,
coreografia que se vale das referências do basquete, do hip-hop e da dança
contemporânea; Suíte para Dois Pianos (1987), de Uwe Scholz (1958-2004) remontada
por Giovanni Di Palma, coreografada em diálogo com a arte de Walissy Kandinsky
(1866-1944); Indigo Rose (1998), de Jirí Kylián, que explora a vivacidade dos
intérpretes para falar sobre a transição da juventude e as relações humanas; e La
Sylphide (2014), de Mario Galizzi a partir do original de Marius Petipa (1818-1910),
obra marcante do balé romântico; completam o programa 2017 da São Paulo
Companhia de Dança.
A Companhia é um lugar de encontro dos mais diversos artistas para que se possa
pensar em um projeto brasileiro de dança.

INÊS BOGÉA - Direção Artística | Inês Bogéa é doutora em Artes (Unicamp, 2007),
bailarina, documentarista, escritora e professora no curso de especialização Arte na
Educação: Teoria e Prática da Universidade de São Paulo (USP). De 1989 a 2001, foi
bailarina do Grupo Corpo (Belo Horizonte). Foi crítica de dança da Folha de S. Paulo de
2001 a 2007. É autora de diversos livros infantis e organizadora de vários livros. Na
área de arte-educação foi consultora da Escola de Teatro e Dança Fafi (2003-2004) e
consultora do Programa Fábricas de Cultura da Secretaria de Estado da Cultura de São
Paulo (2007-2008). É autora de mais de quarenta documentários sobre dança.

SERVIÇO
FIGURAS DA DANÇA | DEPOIMENTO PÚBLICO ARACY EVANS
12 de maio, às 20h00
No Itaú Cultural
Duração: 150 min
Classificação Indicativa: Livre
Interpretação em Libras

Sala Itaú Cultural (Piso Térreo)
Capacidade: 224 lugares
Entrada gratuita
Distribuição de ingressos:
Público preferencial: 2 horas antes do espetáculo (com direito a um acompanhante)
Público não preferencial: 1 hora antes do espetáculo (um ingresso por pessoa)
Estacionamento: Entrada pela Rua Leôncio de Carvalho, 108
Se o visitante carimbar o tíquete na recepção do Itaú Cultural:
3 horas: R$ 7; 4 horas: R$ 9; 5 a 12 horas: R$ 10.
Com manobrista e seguro, gratuito para bicicletas
Itaú Cultural
Avenida Paulista, 149, Estação Brigadeiro do Metrô
Fones: 11. 2168-1776/1777
Acesso para pessoas com deficiência
Ar condicionado
www.itaucultural.org.br
www.twitter.com/itaucultural
www.facebook.com/itaucultural
www.youtube.com/itaucultural
www.flickr.com/itaucultural
Outras informações:

Telefone: 11 3224-1380
Sites: www.spcd.com.br

Para entrevistas ou mais informações:
São Paulo Companhia de Dança
Marcela Benvegnu - Coordenadora de Educativo e Comunicação | (11) 3224-1389 |
marcela.benvegnu@spcd.com.br
Celina Cardoso – Assistente de Comunicação| (11) 3224-1380 |
celina.cardoso@spcd.com.br

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo:
Gisele Turteltaub | (11) 3339-8162 | gisele@sp.gov.br
Damaris Rota | (11) 3339-8308 | drota@sp.gov.br

