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ASSIM SEJA?
CONCEPCÃO E COREOGRAFIA: Célia Gouvêa
DIREÇÃO, FIG ÜR IN O S E ILU M IN A Ç ÃO : M aurice Vaneau
M Ú SIC A: Pierre H e n ry (Messe de Liverpool), com breve incursão de Keith J a rre t
ASSISTENTES DE COREOGRAFIA: Rose A kras e Br o z í lia Botelho
ELENCO: Célia Gouvêa/Ceres Ártico/João Senna/Márcia Mendes/Mônica Monteiro/Paulo Borges/Soraya Sabino/
Suzy Schonberger/Zé Indio
ARTE FINAL: Sérgio Lúcio
"ASSIM SEJA?" mostra um ritual vivido p o r um povo oprim ido e se compõe de seis partes: K yrie é o lançamento desse povo
num universo de aflição/, G ló ria seu estranho contentamento/, Credo é a memória de uma vida/, Sanctus ou "quando os céus se
a brem " corresponde ao momento do Juízo Final: alguns paralelos entre céu e Terra, ou graça e miséria; ajustes de
contas/, Agnus D ei - o conteúdo desse cálice saciará a nossa sede?/ Com unhão - o ciclo continua, em círculos. A forma
perfeita, segundo os gregos - Célia Gouvêa.
A REALIZAÇÃO DESTA TEMPORADA FOI POSSÍVEL GRAÇAS A O A P O IO DA FAPESP
(Fundação de A m paro à Pesquisa do Estado de São Paulo)
AG RADECIM ENTO S: Gil Saboya/Paulo Herculano/Artelino/Márcio de Souza/José Acras/Zina Filler

PRECO

POPULAR:
A Crítica

"Assim S eja?" é o melhor espetáculo de teatro/dança p roduzido em São Paulo no ano de 1984".
(Manoel Vidai - "Jornal da Tarde", 12/1/85)
" O m aterialé ótimo. Reúne uma série de construções coreográficas que refletem uma pesquisa rica do movimento... há frases que
são verdadeiras aulas de composição, tal a justeza com que misturam música, espaço, corpo em ação e iluminação".
(Helena Katz - Folha de São Paulo, 5/12/84)
"... trata-se do melhor trabalho que a associação artística entre Célia Gouvêa (bailarina, coreógrafa) e M aurice Vaneau (diretor,
iluminador) já produziu... o espetáculo vale mesmo pela qualidade. (Helena Katz - "Folha de São Paulo", 1/2/85)
Assim seja?, simplesmente o melhor...
Certamente uma invenção assim radical não se encontra com freqüência. Ela requer não só um criador profundo e audaz, como
também um conjunto de intérpretes muito afinados com uma perspectiva artística, a p a rtir da q ual todo um universo é redefinido...
"Assim Seja? é o melhor espetáculo de teatro/dança p roduzido em São Paulo no ano de 1984.
(Manoel V idai "Jornal da Tarde" 12/1/85)

