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Queridos Felipe e Denise: 

Como eu vou viajar no 2-7 e só voltarei no 25, e o Felipe não está aquí......estou enviando aqui
uma pasta comprimida com 20 imagens para vcs:  imagens-desenho, imagens-palavra.

Fiquei super contente, porque foi super legal a atividade que fizemos hj, e porque as imagens e
o que eles falaram foi muito interessante (depois de 1 mes de ter assistido, é incrível como
todo mundo lembrava, e como ficaram afetados pela peça).....

Cada imagem tem o nome do autor. Não todos os "autores" assistiram realmente a peça.
Mais eu fiz uma atividade com todos os alunos e professores (os que assistiram e os que não
também), que foi:

- Cada pessoa que foi na sua apresentação, contou partes da peça que lembrava, ou que
gostou, ou que ficaram mais presentes (o relato foi entre a palavra e o corpo)...mostrar-
fazendo, falar...
- Um professor (jovem, que nao consiguiu assistir a peça, Luiz), foi voluntário para fazer o
papel da Denise, e foi tradutor do que as pessoas lembravan da sua movimentação e da peça
(para a parte que a Denise sai do eixo, uma aluna fez com ele também em duo)....
- As pessoas falavam para ele cómo ela se movimentava, do cenário, do figurino, das imagens
na tela,  e ele ia fazendo.
- As pessoas falaram do roçando em mim: qeu a movimentaçao das pernas era mais devagar
que a dos braços, que era um crescendo, que ia mudando a frase a medida que a repetia, que
os hombros se mexiam bastante (eles mostravam ao professor Luis quando ele nao "entendia"
ou "fazia errado" porque não se parecia com o que a Denise fazia)......

Isso entre varias outras coisas......

Nas imagens vcs vão ver os relatos da peça e os relatos dos relatos (que é uma questão que
me interessa muito há muitos anos, a tradiçao oral, que é o que mais temos na dança.....e a
transmissão corpo a corpo, palavra a corpo, corpo a palavra, e palavra a palavra.....). Fiquei
falando agora com a Marcela que me interessou muito que eles lembravan (acho que pelo
impacto, pelo afetados que ficaram) muitas coisas da obra enteira.....e que eles conseguiam
determinar detalhadamente alguns movimentos, mesmo sem ter "estudado" dança......e eu
acho isso, a experiencia no corpo, esse "saber" no sabido, que aparecía nas discusões que
eles tinham quando queriam que o professor Luiz fizesse "como a bailarina", e detalhabam
incrivelmente todo o movimento.....(o fora do eixo, a articulação nos dedos e a postura dos
braços, a posiçao dos pes, o modo de cair no chão, a relaçao entre pernas e braços, a posiçao
no espaço, etc)....
a capacidade de memoria, percepção, análise e observação......de pessoas que foi a primeira
vez que assistiram a uma peça de dança contemporanea, dá uma vontade de que alguém faça
alguma pesquisa com isso!!!! E de aproximar mais pessoas á dança, e de que seja
habitual.......

Eu por meu lado, fico interessada em continuar fazendo, 
e em intentar conseguir apoio para isso porque meu desejo seria fazer pelo menos 1 vez por
mes......em 2013, claro.....

Queridos:  foi muito muito legal, muito obrigada por se prestar a minha experiencia piloto! (e
onde está o piloto?)......

Se tivessem alguma ideia de onde se pode propor éste "futuros espectadores", nao duvidem
em me contar, que apresentarei a proposta! ( e podemos repetir com vcs, né?!)

Bj grande!

Lucía


