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Interália Cia. Circense, da FEF,
exibe-se na Praça da Paz

[30/8/2007]

A Interália Cia.

Circense,

formada por

alunos da

Faculdade de

Educação Física

(FEF) da

Unicamp,

apresentou-se

quinta-feira

(30) na Praça

da Paz.

Carolina,

Heber, Thiago,

Marcelo, Juliana, Priscila e Leonardo formaram a trupe de artistas

que se exibiram no evento "Arte na Praça". Organizada pelo

Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS), a iniciativa tem

acontecido regularmente no meio do dia.

A Interália Cia. Circense nasceu do encontro de profissionais da

Educação Física que há cinco anos aprendem, pesquisam e

ensinam diferentes disciplinas circenses dentro do espaço

acadêmico. O termo Interália é uma expressão de origem latina

que, traduzida, significa "entre outras coisas". Este nome vem

justificar os fazeres da Cia. que, desde a sua gênese, utiliza

várias formas de expressão corporal.

A Cia. emprega por exemplo a ginástica artística, a ginástica

acrobática e a encenação, ao lado das técnicas da roda alemã,

malabares, tecido acrobático, rope skipping, perna-de-pau e

outras. Uma curiosidade: o grupo, além do processo de criação,

busca novas frases corporais e desenvolve aparelhos próprios,

que são pensados, projetados e construídos pela Cia.

(Isabel Gardenal)

Foto: Antônio Scarpinetti
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