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nhou todos os passos. Dos primeiros acordes 

ao silêncio; das orientações iniciais ao domínio 

cadenciado do movimento. E, assim, fez com 

que sua presença se diluísse, se transformasse 

em enlace, num encontro que nunca será des-

feito. Tamanha sintonia foi transferida, tam-

bém, para as imagens. Percebe-se que fotógra-

fo e bailarinos passam a se valer dos mesmos 

recursos para a criação. Mimese. Simbiose. 

Identificação. Essa proximidade cria uma nova 

sintaxe e gera uma variação no tom dos regis-

tros que compõem os dois principais momen-

tos deste baile: os bastidores e os espetáculos. 

Nos bastidores, antes de encontrar a imagem 

mais expressiva, Arthur encontra a si mes-

mo no outro. E, a partir dessa comunhão, fo-

tografa. Não apresenta resistência ao curso 

indomável da ação; o fotógrafo se mistura à 

dança e às sensações que lhe são despertas. 

Sinestesicamente, as imagens pulsam como os 

corpos que se abrem aos movimentos. E assim, 

aquele que fotografa também baila, também 

flagra, também ri. Enquanto me aproximava 

das belas imagens desta obra, lembrei-me de 

Alexey Brodovitch e de seu livro Ballet, com 

fotografias da Ballets russes, companhia de 

dança do início do século XX. Arthur Wolkovier, 

assim como Brodovitch, entrega-se por inteiro 

ao fazer. Diante das imagens desses dois artis-

tas, somos invadidos pelo sentimento que in-

tensamente os envolveu durante a captação. 

No palco, as imagens dos espetáculos da São 

Paulo Companhia de Dança continuam seguin-

do a lógica mimética estabelecida entre fotó-

grafo e fotografado. Porém, quando estão em 

cena, o compromisso do bailarino e, portan-

to, do fotógrafo, soma-se a outro elemento: 

o espectador. Dessa maneira, o comporta-

mento de ambos muda. As imagens de palco 

apresentam composições e soluções formais 

que revelam um completo domínio do ofício. 

Revelam também a dedicação dos bailarinos 

para serem o máximo de si naquele instante 

que permanence na fotografia.

Por isso, convido você a abrir este livro lem-

brando-se do que enunciou Guimarães Rosa, 

no conto O espelho: “os olhos, por enquanto, 

são a porta do engano.” Nestas páginas, bai-

larinos e fotógrafo encontram-se no extremo 

de sua natureza. Eles são o centro de todas as 

cadências. A da luz. A da música. A do pulso. 

Observe com todos os sentidos. 

Juliana Monteiro Carrascoza

Este livro inaugura uma experiência em mim. 

É a primeira vez que assisto a um espetáculo 

de dança do começo ao final. Dos primeiros en-

saios à apresentação, passando pelas coxias e 

pelas incertezas. Sem desvios. As imagens de 

Bailarinos não são somente registros de mon-

tagens e remontagens, muito menos a tenta-

tiva de mapear, em fotografias, a dimensão 

que a São Paulo Companhia de Dança alcançou 

em seus 10 anos. As fotos de Arthur Wolkovier 

contam uma história única. A história daqueles 

que, para se vestir de outro, em cena, despem-

se de si e, justamente nessa ruptura, reencon-

tram-se. Este livro é uma homenagem àqueles 

que presentificam, nos movimentos, cada se-

gundo que se foi e que os trouxe até ali. Até 

aquele instante que a fotografia capturou para 

nos oferecer esta vivência.

Em cada gesto dos bailarinos, percebe-se sua 

entrega. Nas nuances, identidade. Não lhes fal-

ta sensibilidade para acessar emoções e memó-

rias que a composição  desperte. A força da in-

dividualidade está presente neste conjunto de 

imagens composto por corpo e memória. Aqui, 

corpo é memória. E para acessar esse diálogo 

– tão intenso na dança – o fotógrafo se une ao 

seu tema. Durante três anos, Arthur acompa-

REFÁCIOp
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Há cinco anos, levado pelas mãos de meu ami-

go querido, Wilian Aguiar, comecei a ensaiar 

as primeiras fotos no mundo da dança, sob a 

orientação diligente de Inês Bogea, diretora 

artística da São Paulo Companhia de Dança.  

Foi paixão ao primeiro clique.

Aos poucos a SPCD foi se descortinando à mi-

nha curiosidade e ao meu trabalho. Assisti aos 

ensaios, às montagens de coreografias, ajudei 

a fotografar programas e espetáculos. Assim, 

a dança foi se entranhando no meu ser e eu 

passei a querer mais e mais. Surgiu a ideia do 

projeto “Bastidores” com o objetivo de mos-

trar a intimidade de uma Cia de dança.

Na medida que o projeto avançava e eu foto-

grafava com mais frequência os ensaios, os 

vestiários, os camarins, as coxias, fui me apai-

xonando pelo ser humano bailarino. Ficamos 

amigos, ficamos cumplices, rimos juntos, cho-

ramos juntos. O projeto se transformou na mi-

nha homenagem a eles, os “Bailarinos”.

Meu desejo é mostrar ao mundo que esses 

seres não são apenas os artistas que nos des-

lumbram durante duas horas de espetáculo. 

São figuras incríveis que fazem suas escolhas 

de carreira na infância ou adolescência, muitas 

vezes contra a vontade dos próprios pais. São 

determinados na preparação de seus corpos. 

São sensíveis ao transformar a música em mo-

vimento. São criativos quando participam da 

criação das coreografias. São incansáveis nos 

ensaios e apresentações. São apaixonados 

pelo que fazem. São generosos quando ofere-

cem seu trabalho ao público. São silenciosos, 

pois nada se sabe de suas vidas. São agradeci-

dos pelos aplausos que recebem. São estoicos 

diante da dor. Se apaixonam, amam, sofrem, 

sentem saudade de casa. Vivem intensamente 

esse curto período de atividade. Ao final, car-

regam para sempre as cicatrizes do esforço 

repetitivo.

Desde de minha infância aprendi a apreciar 

a dança como uma expressão do belo. Hoje, 

com o que tenho vivido, sinto que é uma ex-

pressão de vida. Quando fotografo, minha 

alma dança com eles e, lá no meu âmago, tam-

bém me sinto um bailarino. 

No decorrer deste trabalho, fui percebendo 

que alguns vazios foram sendo preenchidos, 

que a sensibilidade e a emoção se abraçaram, 

que o olhar ficou mais afiado e que o sentir se 

tornou pleno. Estou feliz com o novo Arthur 

que nasceu.

Neste trabalho, experimentei o que Sergio 

Larrain, fotógrafo chileno, escreveu:  “a boa 

fotografia... vem de um estado de graça”

Arthur Wolkovier

OTOGRAFIAf
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ANÇAd Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-

piscing elit. Aliquam hendrerit congue nisl, 

ultrices porttitor nisi ultricies rutrum. Nulla 

tristique, libero at faucibus cursus, justo ante 

rutrum risus, rutrum condimentum massa 

ligula a tellus. Mauris vel orci ut odio con-

sectetur maximus. Aliquam et porta lectus. 

Pellentesque habitant morbi tristique senec-

tus et netus et malesuada fames ac turpis 

egestas. Nulla ac finibus urna, vitae blandit 

lectus. Cras semper auctor erat nec congue. 

Fusce ultricies urna bibendum orci efficitur, a 

efficitur lectus fringilla. Sed eros sem, convallis 

at pulvinar in, dignissim eu tellus. In enim erat, 

efficitur quis laoreet et, consequat nec lectus. 

Sed scelerisque diam et nunc luctus, eu lobor-

tis magna rutrum. Pellentesque congue eges-

tas porttitor. Nunc eget commodo nisi. Duis 

ut arcu non risus aliquam tempor ac a massa. 

Integer pharetra, risus vitae pharetra lobortis, 

mi massa porta lacus, elementum volutpat 

arcu sem ac ex. Nulla a consectetur ligula.

Proin a sem ac risus pharetra pulvinar. 

Suspendisse vitae dolor erat. Maecenas ac sa-

pien vitae sem viverra molestie. Donec malesu-

ada mi et fermentum rhoncus. Mauris porta ac 

elit sit amet congue. Vivamus nec volutpat jus-

to, eu lacinia nulla. Sed tristique sem vitae pel-

lentesque luctus. Curabitur consequat leo urna, 

sed placerat nibh tincidunt quis. Etiam tellus ex, 

vestibulum sed tempor aliquet, ullamcorper 

vel justo. Etiam non lobortis orci. Pellentesque 

congue risus vitae elit laoreet iaculis.

Vestibulum volutpat eleifend accumsan. 

Aenean nisl sapien, tristique sit amet leo in, 

accumsan mollis leo. Integer sed turpis metus. 

Aliquam leo ligula, sagittis at lectus eget, ves-

tibulum varius est. Nunc ultricies velit quis ne-

que vehicula, nec cursus enim imperdiet. Duis 

nunc felis, blandit in suscipit vitae, semper cur-

sus metus. Integer aliquet tristique arcu frin-

gilla placerat. Nulla posuere eros vitae libero 

vulputate commodo. Maecenas mattis sem-

per quam, vel tempor elit placerat at. Proin 

luctus lacus sit amet erat ultrices porta ut sit 

amet diam. Aenean pulvinar posuere turpis ut 

rhoncus. In elementum justo id purus rutrum, 

nec convallis nibh porta. Suspendisse vulputa-

te at elit id efficitur. Suspendisse potenti. Sed 

feugiat sem leo, sed rhoncus ex pharetra eu.

Inês Bogéa
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Trabalhar com o corpo não é fácil. Lido com 

cansaço, frustrações e dores todos os dias. 

Mas os prazeres e os sentimentos que a dança 

proporciona são tão grandes que a vontade de 

dançar continua. Essas emoções me enchem de 

energia positiva e alimentam minha alma.”

Thamiris Prata

“
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Danço quando estou triste, quando estou alegre, quando estou cansada.”

Quando a Inês Bogea me convidou para fazer a minha versão de Don Quixote para a 

SPCD foi um dia muito especial para mim. Eu já tinha feito várias coreografias para di-

versas companhias mas nunca no Brasil. O momento que assisti uma aula eu me apai-

xonei por essa companhia. Não somente somente são ótimos bailarinos com muita 

técnica mas são todos artistas com uma capacidade muita forte de interpretação. Os 

dois meses que trabalhei com eles foram momentos muito emocionantes para mim. 

De todo meu coração sou muito agradecida a Inês que me deu a oportunidade de 

trabalhar com sua linda companhia.”

Márcia Haydée
Coreógrafa convidada pela São Paulo Companhia de Dança para a montagem de O Sonho de Dom Quixote

“
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Na dança é muito interessante como um movi-

mento pode ter diferentes significados a partir da 

dramaticidade contida nele. A Lady Capuleto foi 

meu primeiro papel numa narrativa dramática, o 

grande desafio foi desenvolver as nuances de per-

sonalidade e imprimi-las no decorrer da obra.”

Ana Paula Camargo 

“
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit 

congue nisl, ultrices porttitor nisi ultricies rutrum. Nulla tristique, libero at 

faucibus cursus, justo ante rutrum risus, rutrum condimentum massa ligula a 

tellus. Mauris vel orci ut odio consectetur maximus. Aliquam et porta lectus. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames 

ac turpis egestas. Nulla ac finibus urna, vitae blandit lectus. Cras semper auc-

tor erat nec congue. Fusce ultricies urna bibendum orci efficitur, a efficitur 

lectus fringilla. Sed eros sem, convallis at pulvinar in, dignissim eu tellus. In 

enim erat, efficitur quis laoreet et, consequat nec lectus. Sed scelerisque diam 

et nunc luctus, eu lobortis magna rutrum. Pellentesque congue egestas port-

titor. Nunc eget commodo nisi. Duis ut arcu non risus aliquam tempor ac a 

massa. Integer pharetra, risus vitae pharetra lobortis, mi massa porta. 

Inês Bogéa
Diretora da São Paulo Companhia de Dança

“
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É um acumulo de emoções, de experiências, de 

sonhos e de presentes inesquecíveis que vão 

enchendo a bagagem que carrego com muito 

amor. Uma aventura que não deixa nunca de 

me surpreender. É um prazer único e inigualá-

vel a liberdade de cada espetáculo para ser e 

desfrutar. Dançar para mim é estar vivo, é uma 

adrenalina extasiante que não tem igual.”

Daniel Reca 

“
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É uma honra fazer parte desta companhia 

nela pude trazer um pouco do meu conhe-

cimento técnico é aprender muito sobre 

esse universo maravilhoso da dança.”

Titão (Luiz Antônio Dias)
Coordenador técnico

“
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Nós como artistas acabamos sendo mais expres-

sivos e emotivos naturalmente. Lidamos com 

os sentimentos muito aflorados e explícitos a 

todo tempo. Isso torna a nossa relação tanto 

mais delicada, quanto mais intensa. É como po-

tencializar o que existe entre nós, o que signifi-

camos um pro outro, o que conhecemos um do 

outro e como vivemos um para o outro. É mais 

difícil, mas muito mais prazeroso.”

Ana Roberta Teixeira 

“
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Eu acredito que a dança, possa ser uma maneira muito direta de 

se expressar em certos momentos, mas extremamente indireta 

em outros. Ela é movida pela essência de cada um, é o caminho 

pelo qual o que esta bem lá no intimo e profundo, encontra pra 

se comunicar com o exterior. Então eu tenho nada mais que a 

oportunidade de ver a todo momento como o mundo influencia 

a Ana como pessoa, e como isso se processa, e se traduz na arte 

dela. Ver o que ela  guarda lá no fundo, e expressa só através da 

dança. E consequentemente eu enxergo melhor o mesmo pro-

cesso em mim mesmo, entendo a minha própria subjetividade. 

É uma oportunidade singular de ver dentro do outro.

Andre Grippi 

“
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Dança para mim é expressão: de idéias, sentimentos ou 

causas através da subjetividade do corpo. E também é 

introspecção: quando ali desafiando limites de mente e 

corpo, resolvo muito das minhas questões pessoais. Uma 

carreira de sacrifícios e muita dedicação, onde a gente 

aprende a dar, também, valor ao processo e não só ao 

resultado final (palco) e onde deixei e deixo o melhor de 

mim! Muito Amor, intuição e ambiguidade permeiam mi-

nha paixão pela dança!!!

Aline Campos

“
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Acredito que tudo que está exposto é um reflexo pertinente de 

tudo que se é por dentro. E quando entendemos de fato quem 

somos, enxergamos o alcance que podemos ter e quão longe é 

possível chegar. E isso também é inerente ao nosso corpo que 

por sua vez corresponde aos estímulos que o são dados e assim 

nos moldamos de acordo com nossas necessidades e desejos, 

nos adaptamos, no sentido mais fiel da palavra. 

O fato de querer estar de determinada forma nutri uma vonta-

de de sempre estar disposto, ou até mesmo criar uma disposi-

ção que não existe, a trabalhar para alcançar um objetivo além. 

Assim é na Dança, quando aliada aos fatores tempo e prática/ex-

periência acabamos por imprimir uma identidade na pele, na car-

ne, no corpo como um todo. É visceral. Está dentro e se vê fora.

Otávio Portela 

“
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Dança para mim é se despir. Não exis-

te comodidade, mas também não se 

sustentam farsas, é o equilíbrio entre 

se desafiar e se aceitar constante-

mente, é puro como estar nu.”

Renata Peraso

“
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A Dança para mim é sagrado, mas não o 

sagrado no sentido imaculado. Sagrado 

por ser um “local” onde eu realmente 

posso ME encontrar e ao mesmo tempo, 

fugir... fugir de tudo.”

Joca Antunes 

“
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Foram 15 minutos de desgaste físico completo numa 

coreografia que dediquei a um colega que se despedia 

e, de minha entrega para com a Luiza, que nesta dança 

representa o amor e a procura. Quando as cortinas se 

fecharam, ficaram a emoção, as lágrimas e a exaustão.”

Vinícius Vieira 

“

Aquele momento invisível aos olhos da plateia. 

Aquele momento em que você sente cada parte do seu 

corpo vibrar, com gratidão, a manifestação do amor 

através da arte. 

Aquele momento em que a alma leve fala mais alto que a 

exaustão do corpo físico. Silêncio e gritaria. 

É incrível conseguir transportar o público para outra re-

alidade, e essa troca de energia faz todo o esforço valer 

a pena.”

Luiza Yuk 

“
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A dança é onde sinto a maior conexão 

comigo, o que permite me expressar 

da forma mais real e pura com meus 

sentimentos e a minha verdade.

Morgana Capellari

“
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Parando para observar, percebi que dança sempre este-

ve em todos os momentos da minha vida, até quando eu 

simplesmente, criança, brincava na escola, e nem pensava 

em dança; e agora percebo que, mesmo nessa hora, ela 

sempre esteve lá. E agora sentindo mais ainda toda essa 

alegria que rodeia minha vida, está nela, e assim enten-

do porque toda vez que subo no palco sinto uma grati-

dão e uma felicidade incomum que vem desse amor por 

essa arte. E completo esse pensamento, compreendendo 

que esse amor já nasceu comigo. Realmente, como disse 

Márcia Haydée, a dança é um estilo de vida; porque, pra 

quem dança, ela está presente em todos os momentos.”

Michelle Molina 

“



112 113



114 115

Considero a dança uma extensão de mim, 

como se não fosse possível ser completo se 

ela não existisse. Apesar da relação intensa de 

amor e ódio, estar em cena liquida tudo e re-

flete o meu eu mais íntimo. 

Posso ser profundo e verdadeiro. E não há 

nada mais incrível nesta vida do que poder ser 

por inteiro.”

Nielson Souza 

“
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A melhor sensação para mim é quando 

a dança se conecta com a minha alma, 

é como um vício, depois de experimen-

tar, a vontade é de sentir isso sempre.”

Yoshi Suzuki 

“
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A cada novo processo que passamos desco-

brimos mais sobre nós mesmos e sobre nos-

sos companheiros de trabalho. Toda vez 

que me encontro em cena com o Nielson, 

sinto equilíbrio, calma, consciência e cum-

plicidade. Tenho a certeza de que estamos 

vivendo o presente com totalidade.

Ana Paula Camargo 

“
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Neste mundo atual, onde se fala tanto em ‘viver no momento pre-

sente’, vem a dança, uma arte tão efêmera, que desaparece quase 

ao mesmo tempo que se manifesta: Uma metáfora perfeita da vida. 

Nossa arte acontece em tempo real, e cada momento e sensação são 

únicos, independente de estarmos executando a mesma sequência 

ou coreografia. Nós, como seres humanos mudamos a cada segundo, 

nossas celulas morrem e nascem a todo instante, da mesma maneira 

que a nossa expressão através da dança, que se descobre a todo mo-

mento. Agradeço todos os dias, por ter a dança em minha vida, ou a 

vida, em minha dança, pra me manter presente...viva.”

Luiza Lopes

“
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O palco é transformador. Sinto meu corpo, 

mente e alma em sintonia. É um momento 

de entrega, de liberdade. É estar presente, 

vivo. Um lugar cheio de energia, e que eu 

sou grata por sentir e feliz por comparti-

lhar essas emoções dançando.”

Thamiris Prata

“



138 139



140 141

Dança é um estado de espírito que te tira 

da realidade. Não tem um significado 

simples. É a emoção do momento que se 

transmite em forma de movimento.”

Geivison Moreira 

“
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Os melhores momentos dançando são aqueles em 

que consigo realmente me deixar levar, até esque-

cer por um segundo que a gente está ali no palco, 

no teatro. São momentos raros, mas quando acon-

tecem... são eternos. Têm algo de meditativo. 

É um prazer tão grande e viciante...

É onde a gente cresce como ser humano e acho que 

é onde a gente melhor se conecta com quem assis-

te. É a verdade. 

Essa é a beleza da dança e o impacto dela em mim. 

Se o melhor da vida é sentido na alma, no coração, 

acho que está aí o resumo de tudo: a dança não 

fala, sente.”

Letícia Forattini

“
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Conexão. 

A multiplicidade emotiva da dança acontece através disso, do 

encontro de você consigo, do mergulho dento de si mesmo 

e, a partir dele, a possibilidade de encontrar-se e conectar-se 

com o outro. A dança torna-se visível na invisibilidade dos mo-

vimentos, ainda que nos comuniquemos através deles. O olho 

do espectador recebe a energia, comunica o coração. A alma, 

recebe. Nesse lugar não tangível e volátil, a dança vive.”

Milton Coatti
Professor ensaiador

“
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Quando me entrego para esta obra sinto como se não 

fosse eu, e ao mesmo tempo como se fosse inteira-

mente eu, profunda e verdadeiramente. 

Primavera fria me expõe e o público me vê nua, do 

avesso. A minha mente fica transitando entre lem-

branças prazerosas e sentimentos profundos de raiva 

e desespero. É muito intenso e com certeza incomoda. 

Me machuca, me perturba e me faz descobrir a minha 

verdadeira essência.”

Beatriz Hack
Assistente de ensaio e bailarina

“
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Confesso que é desafiador fazer os movimentos 

com beleza e fluidez enquanto tento manter o 

equilíbrio sentada nos ombros do meu colega. 

Mas todo esse esforço e concentração são váli-

dos quando a gente percebe que tais desafios nos 

fazem parecer voar e flutuar diante dos olhos da 

plateia que fica suspensa junto comigo. É um mo-

mento em que prendemos o ar e nem piscamos, 

tanto quem assiste como eu também. É mágico!”

Ammanda Rosa 

“
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Foto Wilian Aguiar
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Sérgio Paes, técnico de som (in memorian)
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Foto Wilian Aguiar
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Inês Bogea, idealizadora e diretora da SPCD, que acreditou no pro-

jeto e abriu as portas para que esse trabalho pudesse ser realizado, 

cuja finalização, coincide com o 10o. aniversário da Cia. Parabéns 

SPCD, parabéns Inês por esse incrível sucesso!

Wilian Aguiar, meu amigo querido, meu mestre, por me mostrar 

a beleza da fotografia da dança e por ter me estendido sua mão 

nesta incrível jornada. 

Marcela Benvegnu, por ter me ajudado a desenvolver o olhar e 

pelo grande incentivo ao projeto.

Aos bailarinos, que me brindaram com amizade e carinho, que 

abriram seus corações, que me fizeram confidencias e que me 

mostraram que quem faz a arte não é o artista, é o ser humano.

Aos coreógrafos, professores, ensaiadores, remontadores, que 

foram pacientes enquanto eu circulava pela sala de ensaio, no pal-

co e nas coxias.

Toda equipe da SPCD que sempre me acolheu com carinho e tudo 

fez  para facilitar minha empreitada, em especial, ao Titão, Bete, 

Serjão (in memorian), Gui, Nicolas, Morgana, figuras invisíveis, mas 

que sempre estiveram visíveis diante de minhas necessidades.

Fernanda Mascarenhas, pelo sua parceria e dedicação na diagra-

mação deste livro.

INHA GRATIDÃO AM
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2-3
5

12-13
15

16-17
19
20
21
22
23

24-25
26

27
28

29
30
31
32
34
35

36
37

38-39
41

42
43

44-45 

46-47
48
49
50
51

52-53
54

LEGENDAS
PÁGINAS

Michele Molina em La Sylphide

Thamiris Prata e Nielson Souza - sala de ensaio

Joca Antunes e Beatriz Hack em Primavera Fria

Ammanda Rosa - sala de ensaio

Luiza Yuk em Céu Cinzento

Thamiris Prata e Nielson Souza - sala de ensaio

Rodolfo Saraiva e Luiza Yuk - coxia do teatro Sérgio Cardoso

Nielson Souza e Leticia Martins - sala de ensaio

Beatriz Hack - sala de ensaio / Milton Coatti - sala de ensaio

Isabela Maylart em Sechs Tänze

Elenco SPCD em Peekaboo

Vinícius Vieira - sala de ensaio / Giovanni Di Palma - coxia do 
Teatro Sérgio Cardoso

Leticia Martins em Primavera Fria / Luiza Yuk - sala de ensaio

Joca Antunes em Primavera Fria /  
Elizabete Roque - sala de ensaio

Ammanda Rosa - sala de ensaio / Beatriz Hack em Primavera Fria

Márcia Haydée e Morgana Cappellari - sala de ensaio

Morgana Capellari em Dom Quixote

Ana Paula Camargo em Romeu e Julieta

Nielson Souza, Ammanda Rosa e Leticia Martins em Indigo Rose

Inês Bogéa - Diretora da SPCD na coxia do teatro Sérgio 
Cardoso

Daniel Reca na sala de ensaio

Beatriz Hack - sala de ensaio

Elenco SPCD em cena de O Sonho de Dom Quixote

Elenco SPCD e Titão no palco do Teatro Sérgio Cardoso antes 
do início de Peekaboo

Luiza Yuk em Lago dos Cisnes

Pas de Quatré, Lago dos Cisnes

Larissa Lins, Aline Campos, Ana Paula Camargo e  
Danyla Bezerra em sala de ensaio

Nielson Souza e Ammanda Rosa em Indigo Rose

Sala de ensaio SPCD

Ammanda Rosa e Bruno Veloso em sala de ensaio

Bruno Veloso e Ammanda Rosa em sala de ensaio

Bruno Veloso e Ana Paula Camargo em Petite Mort

Nielson Souza e Leticia Martins em sala de ensaio

Diego de Paula, Nielson Souza, Lucas Axel, Daniel Reca,  
Vinícius Vieira e Yoshi Suzuki em sala de ensaio

55
56
57
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
74
75
76

77
78
79

80-81
82
83
84

85
86
87
88
89
90

91

Nielson Souza em Indigo Rose

Thamiris Prata e Nielson Souza em sala de ensaio

Danyla Bezerra em sala de ensaio

Ana Roberta Teixeira em sala de ensaio

Ana Roberta Teixeira e Andre Grippi em sala de ensaio

Andre Grippi em 14’20”

Joca Antunes em sala de ensaio

Sala de ensaio SPCD

Renata Peraso em sala de ensaio

Joca Antunes, Geivison Moreira, Vinícius Vieira, Bruno Veloso, 
Thamiris Prata e Luciana David em Suíte para Dois Pianos

Nielson Souza e Larissa Lins em Romeu e Julieta

Aline Campos em Romeu e Julieta

Yoshi Suzuki em sala de ensaio

Otávio Portela em sala de ensaio

Nielson Souza e Thamiris Prata

Thamiris Prata em Gnawa

Otávio Portela em Primavera Fria

Morgana Cappellari e Lucas Valente em sala de ensaio

Nielson Souza e Leticia Martins em Gen

Vinícius Vieira em Dom Quixote /  
Camarim do teatro Sérgio Cardoso

Nielson Souza e Morgana Cappellari em sala de ensaio

Diego de Paula em sala de ensaio

Renata Peraso em coxia de La Sylphide

Joca Antunes em Bingo!

Nielson Souza e Thamiris Prata em sala de ensaio

Elenco SPCD em sala de ensaio

Andre Grippi, Vinícius Vieira, Luiza Yuk, Michelle Molina em sala 
de ensaio

Inês Bogéa, Leticia Martins e Nielson Souza em sala de ensaio

Joca Antunes e Morgana Cappellari em sala de ensaio

Joca Antunes em sala de ensaio

Ammanda Rosa em sala de ensaio

Nielson Souza e Ana Paula Camargo em Pássaro de Fogo

Nielson Souza, Inês Bogéa, André Grippi e Luiza Yuk no palco 
do teatro Sérgio Cardoso

Pablo Aharonian, Márcia Haydée e Alfredo Ligabue em sala de 
ensaio / Márcia Haydée e Alfredo Ligabue em sala de ensaio

92

93
94
95

96-97
98
99

100-101
102
104
105
106
107

109
110
112
113

114-115
116-117

118
119
120
121

123
124-125

126
127
128
129
130
131
132

133
134-135

137

138

PÁGINAS

Morgana Cappellari, Inês Bogéa e Marcela Benvegnu na coxia 
do teatro SESC Bom Retiro

Morgana Cappellari em La Sylphide

Thamiris Prata em Lago dos Cisnes

Ana Paula Camargo na coxia do teatro Sérgio Cardoso

Diego de Paula em Sechs Tänze

Ana Roberta Teixeira em sala de ensaio

Beatriz Hack, Michelle Molina e Luiza Yuk em Primavera Fria

Luiza Yuk e Vinícius Vieira em Céu Cinzento

Luiza Yuk e Vinícius Vieira em Céu Cinzento

Larissa Lins e Nielson Souza - sala de ensaio

Sala de Ensaio SPCD

Elenco SPCD em Romeu e Julieta

Otávio Portela, Luiza Yuk, Ana Roberta Teixeira, Thamiris Prata 
e Morgana Cappellari em sala de ensaio

Morgana Cappellari em sala de ensaio

Michelle Molina em sala de ensaio

Nielson Souza e Thamiris Prata em sala de ensaio

Bruno Veloso em sala de ensaio

Nielson Souza e Thamiris Prata em sala de ensaio

Elenco SPCD em Supernova

Joca Antunes em Primavera Fria

Thamiris Prata e Otávio Portela em Ngali

Michelle Molina em La Sylphide

Ana Paula Camargo em Pássaro de Fogo /  
Joca Antunes em Peakaboo

Yoshi Suzuki em The Seasons

Elenco SPCD em La Sylphide

Lúcio Kalbusch em Romeu e Julieta

Michelle Molina, Lucas Axel e Nielson Souza em Litoral

Ana Paula Camargo em sala de ensaio

Ana Paula Camargo e Nielson Souza em Pássaro de Fogo

Luiza Lopes em Cisne Negro

Morgana Cappellari e Thamiris Prata em Six Odd Pearls

Andre Grippi, Luiza Yuk, Nielson Souza e Ammanda Rosa  
em Indigo Rose

Vinícius Vieira e Luiza Yuk em Petite Mort

Renata Peraso em Supernova

Thamiris Prata na coxia do teatro Sérgio Cardoso  
em Dom Quixote

Joca Antunes, Morgana Cappellari e Daniel Reca  
em The Seasons

139
140-141

143
144
145
146

147
148
149
150
151
152
153
154
156
157
158
159
160

161

162

163

164

165

166

167

168-169
175

176-177
178

Thamiris Prata em Dom Quixote

Geivison Moreira em Romeu e Julieta

André Grippi e Leticia Martins em Mamilahpinatapai

Joca Antunes em Lago dos Cisnes 

Thamiris Prata e Emanuel em Lago dos Cisnes

Milton Coatti em performance no 1º Ateliê Internacional  
SPCD em Piracicaba

Michelle Molina em Sechs Tänze

Joca Antunes e Luiza Yuk em sala de ensaio

Michelle Molina, Daniel Reca, Morgana Cappellari em The Seasons

Beatriz Hack em Primavera Fria

Beatriz Hack em sala de ensaio

Nielson Souza e Ana Paula Camargo em Pássaro de Fogo

Isabela Maylart em Coreogravity

Diego de Paula e Thamiris Prata em Carmen

Nielson Souza em sala de ensaio

Ammanda Rosa em Ngali

Elenco SPCD em Petite Mort

Sala de ensaio SPCD

Arthur Wolkovier em momento de exaustão após espetáculos /  
Márcia Haydée, Nielson Souza e Morgana Cappellari em sala de ensaio

Rosemaire Sandri Pavanelli /  
Inês Bogéa no palco durante agradecimento

Luca Seixas e Leticia Martins em ensaio no palco do teatro Sérgio 
Cardoso / Morgana Cappellari em sala de ensaio

Luiza Yuk na coxia do teatro Sérgio Cardoso /  
Thamiris Prata em Romeu e Julieta

Elenco SPCD em Romeu e Julieta /  
Lucas Axel, Michelle Molina e Nielson Souza em sala de ensaio

Ammanda Rosa e Bruno Veloso em sala de ensaio /  
Sérgio Paes (in memorian) 

Joca Antunes e Thamiris Prata em sala de ensaio /  
Marcela Benvegnu e Arthur Wolkovier

Artemis Bastos e André Grippi em sala de ensaio /  
Morgana Cappellari em sala de ensaio

Thamiris Prata e Nielson Souza em sala de ensaio

Arthur Wolkovier e Allan Falieri durante performance  
no 1º Ateliê Internacional SPCD em Piracicaba

Joca Antunes em Dom Quixote

Ammanda Rosa em Ngali
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Foto Juliana Hilal

O trabalho do artista no plano físico, psicológico, emocional e espiritual na 

construção de um personagem e a evolução do processo criativo na constru-

ção da obra são dois tópicos que estimulam e motivam a nossa arte. Quando 

dividido e compartilhado, a magia cresce. A dança dialoga e comunica com 

o outro, cria movimentos que são frases que buscam significado e compre-

ensão de um presente.

Foi destas premissas partilhadas, numa sessão fotográfica, que desafiei o 

Arthur a improvisar comigo, ambos testemunhas de uma mesma experiên-

cia e com um objectivo maior, sentir e fazer sentir através do movimento, do 

corpo, das suas inúmeras dimensões e metalinguagens.

‘As pessoas vão esquecer as coisas que você faz, e as pessoas vão esquecer 

as coisas que você diz. Mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez 

sentir.’ ( Maya Angelou )”

Allan Falieri
Coreógrafo convidado do  1° Ateliê Internacional São Paulo Companhia de Dança em Piracicaba

“
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