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#SeMostraInterior - Artista circense leva solo político amoroso para Teatro
Gamboa Nova em parceria com a Funceb
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Serão selecionados 14 artistas/agentes culturais + 6 suplentes de todos macroterritórios do estado.
Inscrição acontece de 7 a 11 de agosto

"É tempo de andar amado", é o que o solo "Consolo" chama atenção. Com a aeralista e atriz Alice
Cunha, o solo iniciado no município de Palmeiras chega ao palco do Teatro Gamboa Nova através
do projeto "Se Mostra Interior", em parceria com a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).
As apresentações acontecerão nos dias 24 e 25 de agosto, 19h e 17h, respectivamente, com
ingresso a R$ 20,00 e R$ 10,00.
O solo multilinguístico concebido como ritual é um mergulho no universo da psique feminina a partir
de histórias fantásticas. Um dos materiais guias do trabalho é o livro "Mulheres que correm com os
lobos", de Clarissa Pinkola Estés, psicanalista estadunidense. "O livro baseia nosso trabalho por
trazer mitos sobre arquétipos femininos. Nosso interesse é expressar uma coletividade feminina",
descreve a atriz.
Com direção de Raquel Karro, o espetáculo que passou por Palmeiras, Ibicoara, Jequié, Cachoeira
e Salvador, retorna a cidade com ficha técnica exclusivamente feminina. "Foi uma decisão política
trazer uma rede de mulheres para este trabalho, pois exercitamos uma energia uterina", explica
Alice.
A montagem é também uma autopesquisa para Alice: "foi um mergulho no universo das mulheres
que convivo, aquelas que tiverem destaques históricos e as que estão no meu seio familiar.
"Estamos definindo ele como uma política amorosa", afirma.

Sentada no ar para contar histórias
Com viés místico e espiritualizado, o ritual proposto em Consolo alia linguagem circense, dança
contemporânea, teatro-ritual, audiovisual, música e contação de história. O solo conta com dois
aparelhos aéreos, sendo um deles originalmente criado para o espetáculo. "O banco é comum na
contação de histórias, só que na montagem eu sento no ar enquanto narro elas", brinca.
O potencial simbólico da performance circense é ampliado com vídeo mapping para abordar
temáticas da natureza e da cultura feminina. Por formação, Alice é aerialista pela Escola Nacional
de Circo (RJ) e atuou como professora de teatro na Cia Mirim da Escola Picolino, além de ter sido
instrumentista de flauta transversal para gravação da trilha sonora de um espetáculo.
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"Difundir o espetáculo é um grande compromisso para nós. Temos uma missão política com ele",
relata sobre a felicidade de participar do Se Mostra Interior. De acordo a atriz, ao longo das cidades
que passou, o solo teve impacto positivo para as mulheres. "Consolo chegou para mulheres muito
distintas, inclusive geracionalmente. Este é um sentimento que pretendemos levar para o público no
Teatro Gamboa Nova", promete a atriz.
Serviço:
Se Mostra Interior - Consolo
Quando: 24 e 25 de agosto, às 19h (sábado) e às 17h (domingo)
Onde: Teatro Gamboa Nova - Rua Gamboa de Cima, Largo dos Aflitos, 3, Salvador - BA
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)
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