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Visitas-jogo para os mais novos no Museu de Aveiro
Serviços Educativos propõem: “Jogo da Glória: À Descoberta do Museu” e “Safari
dos Animais”, destinados a famílias e crianças. Ambas as propostas partem de
visitas ao Museu e às colecções. É necessário inscrição: mavjs@cm-aveiro.pt.

Aveiro

Comunid’Arte: pela dança prestam
homenagem à visionária Hildegard
Capela das Barrocas Programa que promete levar a arte aos templos da cidade começa sábado com
uma performance dedicada a uma mulher que viveu no século XII e que continua a ser uma inspiração
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Sandra Simões
Recentemente, a paróquia da
Vera Cruz anunciou o “Comunid’Arte”, um programa cultural
que iria passar por igrejas e capelas da cidade, com momentos de música, dança, poesia, cinema, instalações artísticas, teatro, tertúlias… Uma oferta marcada pela variedade e que deverá crescer com a colaboração da própria comunidade,
convidada a dar sugestões e a
participar.
Planeado para acontecer a
cada dois meses, este projecto
concebido pelo padre João Alves, e programado com a colaboração de Nuno Martins e
João Rodrigues, arranca este
sábado, na Capela do Senhor
das Barrocas, e é a dança a dar
o “pontapé de saída” a este evento que, além da disseminação da cultura, quer atrair outros públicos a estes espaços
cheios de história e beleza arquitectónica.
“Visão Hildegard” é o nome
do espectáculo que começa às
17.30 horas e com entradas livres (até à lotação do espaço).
Trata-se de uma criação de Suzanna Rosas, da escola R&D
Lab - Incubadora, que se sentiu
muito lisonjeada com o convite,
bem como as suas alunas, que
se lançaram de imediato na
construção do bailado. A bailarina, professora de dança e coreógrafa, aplaude de pé a ini-

“Visão Hildgard” é uma criação da bailarina e coreógrafa Suzanna Rosas, em colaboração com as alunas, e começa às 17.30 horas

ciativa da Paróquia da Vera
Cruz, referindo-se a esta abertura de portas como sendo um
“movimento muito bonito e
simbólico para a nossa cidade,
porque os templos religiosos
são parte da história dos aveirenses, sendo os munícipes religiosos ou não”, e destaca a Capela das Barrocas, que “começou a ser construída em 1722.
Muitas mensagens, não só teológicas, mas também históricas,
estão presentes naquele espaço,
erguido e talhado, sobretudo,

por artistas anónimos”, e considera ser muito interessante
quando as artes deixam de estar confinadas nos teatros e
museus e “vão para locais públicos, criando espaços de diálogo com a cidade e com as pessoas que por ela passam”.
Relativamente ao fim de tarde
de sábado, Suzanna Rosas explicou ao Diário de Aveiro que
será apresentada uma coreografia que construiu com a colaboração das alunas e será inspirada em Hildegard von Bi-

ngen. “Apresentaram-me Hildegard há pouco tempo e a primeira coisa que me fascinou foi
o facto de imaginar que as histórias que eu escutava diziam
respeito a uma mulher que vivera há quase mil anos. Na
construção do pensamento ocidental, as mulheres estiveram
quase sempre à margem do
processo de produção do conhecimento”. A elas destinavase o dever do cuidar e da reclusão, “e penso que Hildegard foi
uma das primeiras figuras pú-

blicas femininas a enfrentar o
‘status quo’ e a divulgar as suas
ideias”, argumentou a bailarina,
recordando que dela vieram
textos, composições musicais,
ciência, poemas, pinturas…,
além de ter sido uma grande investigadora de plantas e, da sua
intensa observação na natureza, surgiram terapias medicinais ainda hoje utilizadas. “Para
além de tudo isso, há um aspecto que, particularmente, me
encanta em Hildegard: o facto
de ter criado uma espécie de

vocabulário de palavras metafóricas para se fazer entender diante do povo, dos menos
favorecidos, para conseguir
transmitir assuntos científicos
de forma simples. Tornar o conhecimento democrático e
criar pontes é uma discussão
tão actual que é incrível pensar
que estamos a falar de uma
mulher inserida numa sociedade patriarcal misógina do século XII”. A seu ver, Hildegard
foi uma mulher inspiradora e
encorajadora para tantas outras
que viriam a seguir e, por isso,
escolhê-la como fonte de inspiração para a performance de
sábado.
Com dez alunas (Inês Oliveira, Francisca Margaça, Leonor
Sousa, Maria Fradinho, Maria
Martins, Mariana Margaça,
Marta Almeida, Matilde Pinho,
Sophia Almeida, Violeta Martins), entre os 12 e os 16 anos, e
uma actriz de teatro, Dulce Ferreira, que gentilmente aceitou
o convite de Suzanna Rosas,
esta é uma performance feita a
muitas mãos. “Além do elenco
e dos organizadores, temos
uma pessoa que fez o material
audiovisual (Silvestre Santos),
outra que irá fazer a luz (José
Vilão), uma das mães está a pintar material cénico... É uma performance de muitos”, numa lógica de partilha como é o próprio Comunid’Arte.
Nascida em São Paulo, Suzanna Rosas é uma apaixonada
pela dança, que iniciou aos 7
anos, e pela Antropologia, área
em que se formou. Nos últimos
anos tem-se dedicado à Dança
Inclusiva, o que lhe tem dado
muitas “experiências bonitas e
uma nova forma de ver a dança.
A dança com pessoas com deficiência é emancipadora, plural, não mete medo. Traz-nos
de volta à terra e é assim que
tenho gostado de trabalhar”. |
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