
femmeusesposturalE é uma resposta feminina à peça de Fabrice 
Ramalingom Postural : études criada para um grupo de 15 homens. 
As oficinas sao uma primeira etapa de trabalho na criaçao deste 
espetáculo que tem estréia prevista no Brasil em outubro de 2013.
O trabalho será baseado nos fundamentos da dança contemporânea 
francesa e americana e nas questões em torno da construção dos 
gêneros feminino e masculino. Ele dará espaço à produção de imagens 
documentando o trabalho em curso e as suas problemáticas.
As oficinas são pensadas e construídas para pessoas com níveis de 
dança diversos, indo de iniciantes à estudantes de dança de todas as 
idades mesmo avançados. É o desejo de dançar junto e de questionar 
a construção dos gêneros que é o mais importante.
O inicio da oficina começara por um aquecimento suave e sensível, 
sem deixar de ser preciso e exigente.
Em seguida daremos seqüência com um trabalho à partir das praticas 
vindas do flamenco, da performance, da dança do ventre, do Kathak, 
da dança contemporânea ocidental, do Juta Maï (dança da gueixa) 
o que nos permitira de questionar as representações, os códigos 
corporais e os papéis sexuais.
Finalmente serão exploradas, questionadas e problematizadas, à 
partir das questões de gênero (masculinos, femininos) as partituras 
de Fabrice Ramalingom que fazem parte de Postural : études (para 
homens) e que resultará em femmeusesposturalE que é uma resposta 
(para mulheres).
Estas partituras serão construídas à partir de poses, posturas, 
deslocamentos. As partituras reunidas criarão formas coreográficas 
simples: uníssono, simetria, cânone, repetição, solo, linhas, 
reagrupamentos… e produzirão uma seqüência de agenciamentos de 
corpos.
Captações em vídeo das oficinas constituirão um arquivo das proposições 
à partir de, para em seguida serem discutidas e comentadas. Estas 
imagens nos permitirão 
analisar visualmente os 

códigos corporais. Filmaremos entrevistas com 
cada uma das participantes sobre o trabalho em 
curso, de como as questões de gênero ressoam 
com as suas experiências pessoais. O conjunto 
constituirá uma documentação que poderá ser 
utilizada na produção de femmeusesposturalE.
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De 16 à 20 de dezembro de 13h as 19h
Abertura ao publico dia 20/12 as 20h
apresentação do resultado da oficina seguido de uma discussão.
SESC Palladium Avenida Augusto de Lima, 420 - Centro
Sala Multiuso - 4º andar.
Inscrições/infos: educativopalladium@sescmg.com.br
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