A FUNDAÇÃO MOKITI OKADA - M.O.A.
APRESENTA :

DANÇA ORIENTAL E OCIDENTAL

DATA : 11 de junho de 19 83 - Sábado
HORÁRIO:

20 horas

LOCAL : Edifício Mokiti Okada
Rua Morgado de Mateus,

77

Vila Mariana - SP - Tel :572-6944

0 objetivo da apresentação de dança dentro do pro
grama do ENCONTRO CULTURAL ê colocar lado a lado as manife_s
tações das culturas oriental e ocidental, através do traba
lho de duas dançarinas, representando essas duas culturas.
P R O G R A M A
1- Sooma Shigure
2- Sonata

Interpretação :Ryumasu Hanayagui
Hisako Watanabe

(Dança clássica, com vestuário característico)
Interpretação: Célia Gouvêa

3- Hakata Sanosa

Interpretação : Ryusenta Hanayagui

4- Vibrações ( O Piprrôt, personagem poético, é focalizado
aqui como o moleque-palhaço enamorado, num chorinho de Ja
cob do Bandolim)
Interpretação :Célia Gouvêa
5- Guenroku Hanami Odori

Interpretação :Kiyo Takitani
Satsuki Kunihiro

6- Moog (0 Pierrôt é aqui focalizado na forma espacial ou
futurista, com musica de Eric Satie)
Interpretação : Célia Gouvêa
7- Yasabi
8- Caldera
9- Sakura

Interpretação:

Ryuju Hanayagui

(Dança latina, com música de Milton Nascimento)
Inteipretação: Célia Gouvêa
Interpretação :Taeryu Hanayagui
Hisako Shima
Miyuki Fukugauchi
Mika Matsui

10- Gente Feliz (Painel característico da civilização ociden
tal, enfocando várias festas cjue são comemoradas duranteo ano, tais como: carnaval, pascoa, dia das mães, festa
junina, dia dos pais, dia da Pátria, finados e Natal)
Interpretação :Célia Gouvêa
Lis de Carvalho

Explicaçao sobre a dança oriental, estilo HANAYAGUI:
Existe uma frase que diz: "As flores são vermelhas
e as folhas do salgueiro verdes".
0 bailado clássico estilo HANAYAGUI tem seu nome cons
tituído da aglutinação das palavras "flor"(HANA) e "salguei
ro" (YANAGUI) , tendo sido fundado no ano 2 da era Kaei (18491854). Nessa era e no princípio da era Ansei(1854-1860) , o
fundador Hanayagui Jyusuke era considerado o melhor coreogra
fo da época.
Na atual geração (terceira), o estilo HANAYAGUI conta
com aproximadamente 30.000 discípulos, colocando-se em posi
ção de destaque no Japão.
Kinryü Hanayagui nasceu em Fukuoka, Japão, e aos treze
anos iniciou seu aprendizado com Kintaro Hanayagui (29 GrãoMestre). Em 1946 recebeu o diploma de professora desse estilo.
Em 1953 veio para o Brasil como primeira professora do estilo,
abrindo aqui uma escola. Através de seu empenho criou mais
onze professores, que possuem, atualmente, cada um, mais de
150 alunos.
Cons iderações sobre a bailarina e coreografa Célia Gouvêa:
Começou a estudar dança aos 10 anos. Em 1970 foi adnã
tida, mediante teste, no Centro Europeu de Aperfeiçoamento e
de pesquisa dos Intérpretes de Espetáculo, sob a direção de
Maurice Béjart, situado em Bruxelas(Bélgica).
Em 1976 e 1978 foi bolsista do Alwin Nikolais Dance
Theatre, de Nova York. Ainda em 1978,participou como bailari
na e coreografa de video tapes realizados nos estúdios de TV
das Nações Unidas, em emissão para o UNICEF.
Dentre os prêmios recebidos, destacam-se:
Em 1974, Melhor Coreografia em Espetáculo Teatral, pela
Associação Paulista de Críticos de Arte (A.P.C.A.);
Em 1975, Melhor Espetáculo de Dança (A.P.C.A.) e Melhor
Conjunto (Prêmio Governador do Estado);
Em 1979, Melhor Coreografa (A.P.C.A.);
F.m 1980, Melhor Bailarina (A.P.C.A.).
No momento é professora de Dança Moderna na Escola Mu
nicipal de Bailado de São Paulo
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Proximo evento no ENCONTRO CULTURAL ORIENTE-OCIDENTE :
Dia 18/06/83 - Sábado - 16 horas
Audio-visual : "A presença da natureza na arte do .Japão"
pela Profa. Francesca Cavai11
r.
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