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RESULTADO OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO E INICIAÇÃO 

 
 
Conheça os professores e oficinas selecionadas para a 13ª Mostra Brasileira de Dança, todas sob a 
curadoria de Liana Gesteira: 

 

OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO 

 
Oficina: "Corpo Dinâmico/Corpo Flutuante" 
Professor: Peter Michael Dietz 
Peter Michael Dietz nasceu na Dinamarca. É performer, bailarino, alguém que se move, criador, 
designer, orientador, coreógrafo, professor. Estudou na European Dance Development Center (EDDC) 
onde vivenciou as mais variadas técnicas e formas de dança como: release technique e contato 
improvisação. Tem trabalhado em várias instituições em Portugal, no Brasil e em diferentes zonas da 
Europa desde 1989. É pesquisador e atua no ‘c.e.m – Centro em Movimento’, orientado por Sofia 
Neuparth. 

 

OFICINA DE INICIAÇÃO 

 
Oficina: "As Danças do Maracatu Rural e Cavalo Marim na Construção de um Corpo" 
Professor: Fábio Soares 
A oficina parte da premissa onde a dança não é simplesmente abordada a partir da forma, mas, 
principalmente, a partir da essência e dos princípios físicos e energéticos que fundamentam os 
brinquedos tradicionais do Cavalo Marinho e do Maracatu Rural. A qualidade de energia, os passos, o 
jogo e o ritmo são abordados a partir do envolvimento e da experiência adquirida ao longo dos anos por 
Fábio Soares como brincador tradicional destas danças. 

 

OFICINA DE INICIAÇÃO - Em parceria com o Paço do Frevo 

 
Oficina: "Danças do Oriente" 
Professora: Zuzu Leiva 
A proposta é abordar as danças antigas de diferentes regiões do Oriente. Inicialmente, uma introdução à 
Dança Clássica Odissi, do leste da Índia. Na sequência, cada encontro será dedicado a um país-tema: 
1) Índia (Vivência de Dança Kathak, do norte do país); 
2) Israel (Dança Tradicional Hebraica); 
3) Países Árabes (Dança Folclórica); 
4) Macedônia (Dança Tradicional Cigana) 
5) Japão (Dança Tradicional Odori) 

 

Em breve divulgaremos tudo sobre as inscrições para estas oficinas tão diferentes e na perspectiva da 
diversidade do dançar. 

 
 
 


