
E
las são passionais, amam
e sofrem do fundo do
âmago. São mulheres de
natureza, por opção pró-

pria ou forçada, sensuais, emoti-
vas, protetoras e apaixonantes.
Pepa, Becky del Páramo, Rebe-
ca Giner, Kika, Manuela, Rai-
munda, Huma Romo, Agrado,
Marília e, mais recentemente,
Vera. Essas são algumas das mu-
lheres de Pedro Almodóvar, di-
retor espanhol célebre por ex-
plorar o universo feminino em
suas obras com muitas cores,
humor, drama, provocando
identificações e desconforto.

Com uma plástica visual que,
em algumas produções, beira o
kitsch, o diretor explora temas
humanos e universais em suas
tramas e personagens: amor,
ódio, perdão, arrependimento,
alegria, vaidade, inveja, etc.

Toda essa riqueza estética,
narrativa e performática inspi-
rou a intérprete Alda Pessoa e o
diretor João Paulo Lima a conce-
berem o espetáculo de dança
“De las entrañas”, que chega a
sua última apresentação, hoje,
no Teatro Dragão do Mar, na
programação do projeto “Quin-
ta com Dança”.

“De las Entrañas é o resulta-
do de uma apaixonada e inten-
sa pesquisa nas imagens, cores
e personagens de Pedro Almo-
dovar”, explica Alda. A escolha
do título para o espetáculo não
poderia ser mais acertada, ele
dialoga com um livro publicado
pelo cineasta, “Feugo en las
entrañas” e tenta abarcar o sen-
timento visceral presente no ci-
nema do diretor e que guia tam-
bém os movimentos, a perfor-
mance de Alda, bailarina há 20
anos e fã confessa das obras do
espanhol.

“Desde 2007 pesquiso as
obras de Almodóvar para cons-
truir meu trabalho de conclusão
de curso, com mais três amigas,
no período em que cursei Dança
na Unicamp. Sempre tive o dese-
jo de dar continuidade a essa
pesquisa, mesmo que sozinha,
pois muita coisa ainda ficou por
fazer, por dizer, muitos desejos
ainda existiam. Foi quando, em
2011, voltei a morar em Fortale-
za e conheci o João Paulo. Con-
versando com ele, descobri que

também era um apaixonado
por Almodóvar e já pesquisava
seus filmes. Assim, o convidei
para me dirigir”, frisa Alda.

Sendo, de certa forma, fiel ao
estilo “almodovariano”, Alda,
garante ter uma preparação cor-
poral consistente, saiu da zona
de conforto, literalmente, e su-
biu em seus “tacones lejanos”
(salto alto) em cena. Tudo para
construir um espetáculo híbri-
do. Aliás, estabelecer essa dialé-
tica entre cinema e dança foi
um desafio. “Foi difícil passar
para o palco o exagero do
Almodóvar com as sutilezas que
ele coloca. Usar o exagero com
poesia. Trazer o tragicômico.
Em compensação, foi fácil ter
elementos para trabalhar, ter
material de inspiração”, reflete.

O resultado: uma produção
em que a dança predomina,
mas que flerta com o teatro pa-
ra dar conta do universo expres-
sivo a que se propõe.

Citações
“De las entrañas” tentou cap-
tar as similitudes entre as per-
sonagens femininas e narrati-
vas do diretor espanhol. Por
conta disso, é possível, segun-
do Alda Pessoa, identificar al-
gumas referências diretas às
produções “Mulheres à beira
de um ataque de nervos”
(1988), “Volver” (2006), “Tu-
do sobre minha mãe” (1999) e
“De salto alto” (1991). “Isso
não quer dizer que são minhas
obras preferidas, só foram as
referências possíveis de trazer
para o espetáculo, sempre fa-
zendo uma releitura”, ressalta
a bailarina que desconstrói as
heroínas de Almodóvar para
criar uma mulher própria com
nuances variadas e que viven-
cia diferentes emoções ao lon-
go da apresentação.

“De las entranãs” foi con-
templado com o edital de estí-
mulo à dança no Estado, do
Instituto de Arte e Cultura do
Ceará (IACC) e encenado du-
rante o mês de janeiro no pro-
jeto “Quinta com dança”. Em
2011, ficou em cartaz no Tea-
tro das Marias e a expectativa
de Alda é que possa ser apre-
sentado em um espaço mais
intimista. Já o diretor João
Paulo Lima apresentará, tam-
bém no “Quinta com dança”
2012, o espetáculo “Kahlos”,
com data ainda a definir.
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CMais informações:

Delasentrañas–Última

apresentaçãohojenoTeatro

DragãodoMar. Ingressos:R$2,00

(inteira)eR$1,00(meia).14anos.

Contato: (85)3488.8600.

Osfilmes“Volver”,“Tudosobreminhamãe”(àesquerda)e“Mulheresàbeirade

umataquedenervos”inspiraramoespetáculo“Delasentrañas”
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D
e las entrañas propõe uma
questão para pensarmos: co-
mo ser dança na relação entre

linguagens, em especial, como ser lin-
guagemdedança coma linguagemdo
cinema?Amontagemélivrementeins-
piradanaobradeAlmodóvar,comdra-
maticidadee teatralidade característi-
cas da estética do cineasta. Percebo,
contudo, que não é, necessariamente,
para dançar as cores de Almodóvar,
de ser umadança para ele e sua obra,
mas uma dança que fale de objetos,
cores, imagens, pessoas, enfim, das
ambiguidadese idiossincrasias huma-
nas. Pelomenos, não era para ser tan-
to Almodóvar, contudo, acaba sendo
umpouco,àsvezes,atédemais.

Deinício,penseiemcomoamonta-
gem nos ajudaria a refletir sobre o
cinema almodovariano, colaborando
para entendermos suas inquietações,
nos impulsionando para outras leitu-
ras de mundo menos moralistas e
maispassionais. Issoseria,eé, interes-
sante,seoassuntofosse“apenascine-
ma”.Noentanto, ocontextoéadança,
emais, adança entre linguagens, logo,

tivequerefazeroraciocínio.
Noespetáculo,umdiálogoestápre-

sente, sim, commuitos elementosque
já conhecemos, mesmo para os não-
cinéfilos, até para quem assistiu ape-
nas um filme, inclusive seu último, “A
pelequehabito” (2011),queveiobem
menos coloridovisualmente,masain-
daassimcarregadodesutilezasambí-
guas das personagens e suas peripé-
cias,digamos,“ultrahumanas”.

Ser livremente inspirado na obra
de um cineasta famoso é desafiante,
consideremos. Assim, como
Almodóvar permite ver a dança de
Alda enquanto organização de novas
formas de dança, das entranhas do
corpoemmovimento,de umadrama-
turgiado corpona cena, de ser lingua-
gemde/adança?Paraisso,éimportan-
te investigar, olhar atentamente que
zonas comunspodemser construídas,
forjadas, percebidas, e que já estão lá
naobra,pulsantes,umavezqueodiá-
logoécomumaobradedança,não?

Felizmente, Alda e João Paulo es-
tãoemumbomcaminho, contextuali-
zados na proposta do “Quinta Com
Dança”, um lugar de experimentação
para a dança contemporânea, ou me-
lhor, um espaço para arriscar outros
jeitos de fazer dança, investigando o
corpoquedançaemsuasmuitaspossi-
bilidadesdeconfiguraçãoenquantoar-
tenomundo.

* Joubert Arrais é artista,
pesquisador e crítico de dança. Blog:
enquantodancas.blogspot.com.

Últimodiaparaconferir
na“QuintacomDança”,
obrainspiradano
cinemaepersonagens
dePedroAlmodóvar

Desdequefoiconcebido,oCentro
Culturaldeveriaser interligadoà
BibliotecaMenezesPimentel
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A
Biblioteca Pública Go-
vernador Menezes Pi-
mentel fica colada ao
Centro Dragão do Mar

de Arte e Cultura – ambos equi-
pamentos culturais mantidos
pelo Estado. A ideia de integrar
arquitetonicamente um ao ou-
tro é antiga e já foram dados os
primeiros passos, mas ainda de-
pende do Departamento de Ar-
quitetura e Engenharia (DAE)
para sair do papel.

O coordenador do Patrimô-
nio Histórico da Secult, Otávio
Menezes, informou que já fo-
ram enviados todos os dados
exigidos pelo DAE para dar iní-
cio à licitação para a execução

da obra. Só a partir do parecer
do órgão poderão ser definidos
valores a serem gastos e crono-
grama de trabalho.

Segundo a diretora de Arqui-
tetura do DAE, Nélia Romero,
os projetos foram recebidos e
estão em fase de finalização.
“Depois de terminados, entrare-
mos com o processo de licita-
ção”, afirma. Não há um prazo
definido para essa resposta por
parte do órgão e nem uma previ-
são para a entrega das obras.

Para incluir as intervenções
no projeto, foram necessárias as
autorizações dos escritórios de
arquitetura responsáveis pelas
duas edificações, de modo que

não haja descaracterização em
nenhuma delas. “Todos os arqui-
tetos envolvidos acharam as mu-
danças compatíveis com seus
projetos”, afirma Menezes.

O Centro Dragão do Mar ocu-
pa 30 mil metros quadrados de
área com duas salas de cinema,
teatro, anfiteatro, auditório, pla-
netário, Memorial da Cultura
Cearense e Museu de Arte Con-
temporânea, além de salas de
aula. A assinatura é dos arquite-
tos Delberg Ponce de Leon e
Fausto Nilo. Se tudo der certo,
essa estrutura será integrada
aos 2.272 metros quadrados da
Biblioteca Menezes Pimentel. O
prédio, de 1975, abriga em seus
cinco pavimentos, 13 diferentes
setores, além de uma laborató-
rio de conservação e restauro de
papéis e do Espaço Martin Lu-
ther King Jr., doado pela Embai-
xada dos EUA.

A integração física não trará
necessariamente uma progra-
mação ou ações conjuntas entre
o Centro Dragão do Mar e a
Biblioteca Menezes Pimentel.
“Não sabemos ainda se haverá
algo [com os dois equipamentos
juntos], pois cada um tem sua
agenda. O que sabemos é que
eles recebem turistas e estudan-
tes e a integração irá dinamizar
as ações culturais”, diz Otávio.
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