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Olhos abertos na luz porto-alegrense

Imagine o prezado leitor um artista europeu, muito sensível e muito competente, chegando 
ao Brasil, casualmente nesta ponta sulina do Brasil, e vendo com seus olhos estrangeiros o que 
nós vemos, ou não vemos, com os nossos acostumados olhos brasileiros. O que ele veria? 

Ele veria a luz linda de Porto Alegre, claro, assim como o verde intenso da cidade, mais os 
prédios bacanas que o tempo e a nossa displiscência não destruíram. Veria também a água, 
essa aí do lado, rio, estuário ou lago, massa molhada que fez a nossa cidade e que hoje nem 
aparece para nossas retinas cansadas, ou a mais remota água do mar, aquele por onde 
vieram colonizadores e para onde vamos descansar nosso ano regulamentar.

Mas veria também a quantidade enorme, humanamente demasiada, de gente pobre pela 
rua. Mendigos que realmente não têm aonde ir, ao lado de gente que até poderia ter um 
rumo, mas que por degradação pessoal prefere viver do escasso favor alheio. Gente que se 
acomoda em qualquer parte, em qualquer canto, e que a gente nem enxerga mais, porque 
já a consideramos parte da paisagem.

Mas, calma, nosso hipotético artista não está interessado em denúncia banal, dessas que 
podem ganhar uma manchete ocasional de algum diário e em seguida desaparecem. Ele 
está interessado em entender, profundamente, como é que essas pessoas se mexem, 
andam, dormem, e como é que lidam com as sacolas que carregam. Ele quer entender 
como é o movimento delas, essas coisas diárias que o leitor e todo mundo fazem e, como os 
miseráveis da cidade, também são invisíveis para nós.

Luís Augusto Fischer



Nosso europeu em Porto Alegre quer entender para poder produzir arte. Arte do movimento, no 
tempo e no espaço: ele quer dançar, diante de nós, com bailarinos daqui  da cidade, do estado, 
de outras partes do Brasil , um comentário sobre a nossa cidade, o nosso país, a nossa condição.

Claro que ele sabe que entre nós, cá no Brasil, e eles, lá do centro do mundo ocidental, há muitos 
laços de parecença, de parentesco, de paridade. Não só os miseráveis porto-alegrenses estarão 
encenados no espetáculo, mas nós todos, em alguma medida. A vida, no fim das contas, se 
parece bastante, quando o que está em jogo é aquilo que realmente importa.

 
Mark Sieczkarek é o artista europeu que até aqui foi tratado como uma hipótese. Escocês de 
nascimento, alemão de moradia, cidadão do mundo por opção, ele vem a Porto Alegre no 
contexto de um projeto que amadurece seu primeiro fruto aqui e agora, no espetáculo Olhos 
Fechados no Sol. Concebendo e comandando uma verdadeira interpretação da vida que rola 
bem aqui, em torno de nós todos, ele nos oferece o que de melhor a arte pode ser: um mergulho 
na vida, de que cada um sai mais humano, mais sábio, mais frágil em sua condição de 
passageiro da vida, mais forte em sua visão do mundo.

A hora é de aproveitar, abrir bem os olhos e deixar o coração ver tudo que a luz pode ensinar, tudo 
que a dança pode mostrar, tudo que a arte pode fazer viver bem diante de nós.

Escritor, Professor de Literarura Brasileira / UFRGS







Nasce a companhia da cidade

Como nasce uma companhia de dança? Da vontade de um 
coreógrafo de criar seus espetáculos? Sim, muitas vezes. Da 
decisão política de uma cidade, Estado ou país de estar 
representado no mundo da dança? De vez em quando. Ou quem 
sabe da vontade de dançar de um ou mais bailarinos? Hum, bem 
mais raro.

Ainda mais incomum é quando, ao lado de bailarinos com 
vontade de criar uma companhia pelo prazer de dançar, 
acompanham esta ousadia pessoas que sentem necessidade de 
ver a dança acontecer e se popularizar, que acreditam que ela 
ajuda a divulgar a cultura local e valoriza os profissionais da região.

Assim nasceu a PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA. Do desejo de 
bailarinos de formar uma companhia feita por bailarinos para 
bailarinos; uma companhia profissional e independente. E do 
apoio indispensável de um grupo de intelectuais de diversas áreas 
que sentiam que havia espaço na cidade - e uma necessidade 
há tempos insatisfeita - para uma companhia que difundisse a 
dança do sul do Brasil, formasse bailarinos e coreógrafos no Estado 
e promovesse intercâmbio com profissionais de fora.



De lá para cá - a gestação se iniciou no começo de 2007 - a Cia foi 
ganhando forma e se adaptando às características do contexto. Seus 
principais pilares, entratanto, não mudaram.

A Cia mantém sua independência artística, sem coreógrafos residentes 
ou bailarinos fixos. A idéia é estimular a troca de experiências entre 
coreógrafos de fora e daqui. A cada novo espetáculo, o coreógrafo 
convidado escolhe os profissionais com os quais irá trabalhar. A 
independência artística colabora para agregar ao grupo todas as 
possibilidades de dança. Não há exclusividade para rótulos como 
“dança contemporânea”, “balé” ou “dança-teatro”. Todos os estilos e 
experiências são uma possibilidade para os bailarinos.

Uma gestão que busca a auto-suficiência foi outro desafio que a Cia 
abraçou. Para sustentar um projeto que, além de espetáculos 
periódicos, foca no intercâmbio e na formação profissional de artistas, é 
preciso um plano de gestão que se apóie em todas as formas de 
financiamento existentes. Leis de incentivo, parcerias públicas e privadas, 
patrocínios e exploração comercial são as ferramentas.

Assim, com a vontade de quem ama a dança e a arte, nasce a Porto 
Alegre Cia de Dança. E veja a dança acontecer!







Nada mais natural, quando se pensa nisso, que a ligação entre 
uma cidade e uma companhia de dança.

Pois uma cidade, enfim, como todos os escritores viajantes o 
mostram, é antes de tudo o encontro de uma arquitetura e de 
uma coreografia,  da rigidez de uma prosódia do espaço e de 
sua ocupação pelas particularidades de uma ginástica 
cotidiana de um corpo único e das multidões.

Sim, uma cidade é talvez sobretudo, o diálogo do monumental, 
do que evoca a memória e da combinação das 
instantaneidades dos corpos se movimentando no 
entendimento, no desentendimento, na negociação, na 
adesão, todas essas posturas no mundo que, sob a palavra, 
consistem também e essencialmente as vezes, em jogos, em 
estados de corpo.

À cada cidade, sua coreografia. A de Veneza não é a de Roma, 
que não se parece em nada à de Paris, que se distingue em tudo 
da de Barcelona ou de Moscou, tão diferentes elas mesmas das 
de Bamako ou de Hong-Kong, de Buenos Aires ou de Nova 
Iorque.

Ronan Prigent alias Emmanuel Tugny

O fluxo da dança



Porto Alegre tem sua dança, uma dança representada à cada 
hora no coração de um conjunto arquitetural composto desta 
cidade fluvial, no coração de um conjunto arquitetural 
caracterizado pelo domínio do dom, pelo domínio do fluxo, por um 
domínio que nunca os dissimula ao olhar.

Porto Alegre tem sua dança, uma dança feita para casar os 
contornos e o espírito de um cenário feito de cerco e de 
dominação de um fluxo, aquele do rio, aquele também, 
torrentoso, da anárquica  modernidade.

Uma dança poderosa e contida, uma dança bêbada e sábia, 
violenta e tímida, uma dança como que saída de um “querer 
dançar” contrariado, uma dança estranha, uma dansa que 
pertence só a ela e que não é a dança  fogosa de Salvador, nem a 
dança loucamente mecanizada de São Paulo, nem ainda a 
dança plástica do Rio ou aquela escondida e abafada de 
Manaus.

Tomara que uma companhia possa levar urbi et orbi o testemunho  
desta estranha identidade. 

 Escritor, músico e diplomata



Rien de plus naturel, si l'on y pense, que le jumelage entre une ville et une compagnie de 
danse.
Car enfin, une ville, tous les écrivains voyageurs l'ont montré, c'est avant tout la rencontre d'une 
architecture et d'une chorégraphie, de la fixité d'une prosodie de l'espace et de son 
occupation par les particularités d'une gymnastique quotidienne du corps singulier et des 
foules.
Oui, une ville, c'est peut-être avant tout le dialogue du monumental, de ce qui porte mémoire 
et de la combinaison des fugacités des corps se mouvant dans l'entente, la mésentente, la 
négociation, l'adhésion, toutes ces postures au monde qui, sous la parole, consistent aussi et 
parfois essentiellement en des jeux, en des états de corps.
A chaque ville sa chorégraphie. Celle de Venise n'est pas celle de Rome qui ne ressemble en 
rien à celle de Paris que tout distingue de celles de Barcelone ou de Moscou, si différentes elles-
mêmes de celles de Bamako ou de Hong-Kong, de Buenos aires ou de New-York...
Porto Alegre a sa danse, une danse représentée à chaque heure au coeur de l'ensemble 
architectural composite de cette ville fluviale, au coeur d'un ensemble architectural 
caractérisé par la maîtrise du don, par la maîtrise des flux, par une maîtrise qui ne les dissimule 
toutefois jamais au regard. 
Porto Alegre a sa danse, une danse faite pour épouser les contours et l'esprit d'un décor fait 
d'encerclement et de domination d'un flux, celui du fleuve, celui, aussi, torrentueux, de 
l'anarchique modernité.
Une danse puissante et contenue, une danse ivre et sage, violente et timide, une danse 
comme issue d'un « vouloir danser » contrarié, une drôle de danse, une danse qui lui appartient 
en propre et qui n'est pas la danse ignée de Salvador, pas la danse follement mécanisée de 
São Paulo, pas davantage la danse plastique de Rio ou celle, tapie et sourde, de Manaus.
Puisse une compagnie témoigner en ville et dans le monde de cette étrange identité!

‘Ecrivain, musicien et diplomate

Ronan Prigent alias Emmanuel Tugny





Sentir para entender

Olhos Fechados no Sol convida seu expectador a mergulhar no universo 
das sensações, da poesia, da música e do movimento. Criado a partir das 
percepções e sentimentos do coreógrafo Mark Sieczkarek em Porto Alegre, 
Olhos não tenta contar uma história, não pretende ser entendido. Em cena 
estão contrastes e paradoxos: homens representando figuras femininas, o 
lixo se transformando em luxo, a felicidade lado a lado com a tristeza.

“Há histórias na peça, mas ela não é como um livro. Eu prefiro que, ao invés 
de tentar entender a peça, as pessoas procurem senti-la e reflitam sobre 
as emoções que ela produz”, diz o coreógrafo.

Elementos concretos, como as flores, o barco e o futebol, agregados ao 
movimento dos bailarinos, trazem ao palco o mar, as ondas, a felicidade e 
a solidão. São elementos ordinários que se transformam em arte.

Sieczkarek acredita que seu espetáculo é muito associativo. “Existe uma 
conexão entre as cenas, e alguns movimentos se repetem para reforçar 
impressões ou para unir momentos diferentes do espetáculo”, diz.

Olhos Fechados no Sol são pequenos movimentos que enchem o palco e 
se tornam mais fortes do que grandes gestos, seqüências ou 
deslocamentos.





Bem-vinda à cidade!

O que é então uma cidade? É uma unidade de uma multiplicidade de 
naturezas, de potências e funções distintas, vivendo uma vida comum 
e visando uma vida feliz.
A frase acima integra as notas elaboradas por Luc Brisson, filósofo 
contemporâneo, em seu estudo de um filósofo da antiguidade, para 
quem a cidade se definia como condição e objeto de sua reflexão 
política: o pensamento da cidade enquanto comunidade de 
cidadãos, de saberes e de obras.

O que é então uma companhia de dança? É uma unidade de uma 
multiplicidade de naturezas, de potências e funções distintas, vivendo 
uma vida comum e visando uma vida feliz!!!

A PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA marcando o seu começo de percurso 
de vida na cidade durante os festejos de mais um aniversário de Porto 
Alegre, nos presenteia e se presenteia com a obra de estréia Olhos 
Fechados no Sol, coreografia de Mark Sieczkarek. Vale dizer sobre Mark, 
antes mesmo de sermos tocados por seu trabalho de bailarino e 
coreógrafo autônomo, da importância de sua ligação com o 
Tanztheater Wuppertal dirigido por Pina Bausch, e das relações que se 
produzem, a partir desta relação, com o processo do surgimento da 
PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA. Todos nós que de um modo ou de outro

Lucia Lopes



tivemos acesso ao Café Muller de Pina Bausch, obra de 1979, 
experimentamos o impacto multiforme da recepção desta obra. 
Podemos agora, junto com as sacadas revolucionárias da arte poética 
da dança, sentir e pensar que as seqüências de desmoronamentos de 
paredes e relações de Café Muller têm tudo a ver com - antecipação em 
uma década - a queda do muro de Berlim. Mas será que aqui em nossa 
cidade estamos exercitando, estamos sendo preparados ou provocados 
para exercer esta liberdade de pensar e de agir e se posicionar quando 
fulminados, dessa ou daquela maneira, pelo poder revolucionário de 
alta voltagem sintática de uma simples dança? Haroldo de Campos ao 
comentar um texto de Hegel sobre a verdade, refere os textos portadores 
de alta voltagem sintática: que poderiam ser enquadrados na noção 
poundiana de “logopéia” (dança do intelecto entre as palavras). Para 
isso, para desblindar nossos acessos às emoções e experiências estéticas 
mais ou menos intensas, prazerosas e decisivas, é desejável a ação de 
uma companhia de dança e sua presença política na cidade.

Desejo longa vida a PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA sempre com o 
entusiasmo, a entrega ao trabalho e ao objetivo que agora a inauguram! 

Professora de artes plásticas e filosofia





Luiza Banov, 23 anos, Piracicaba
“É interessante observar o 
desenrolar do processo criativo e 
perceber a participação do 
intérprete como criador. O 
coreógrafo conduz o processo 
criativo de maneira a dar espaço 
para os bailarinos, mas com 
intervenções claras e definidas. A 
todo instante existe um diálogo 
com os intérpretes. Somos 
sempre desafiados a criar.”

“Os figurinos nos projetam para 
outro lugar, permitindo a criação 
individual.”

Miguel Sisto, 29 anos, Porto Alegre
"O que está acontecendo aqui é 
uma revolução, um levante 
como diria Zé Celso Martinez. São 
os jovens que vem do interior, dos 
grotões, fazendo uma revolução, 
c o m  d e t e r m i n a ç ã o  e  
comprometimento.”

Anelise Pinto Prestes, 25 anos, 
Santa Bárbara do Sul 
“Desde que me lancei neste 
p r o j e t o ,  s e  i m p o e m  
questionamentos sobre eu 
mesma: eu com a dança, eu 
com as  co i sas  que  me 
acontecem, com as coisas que 
escolho. Isto teve clareza no 
momento final da audição, 
quando o coreógrafo, na sua 
delicadeza, disse que ao me ver 
dançar não enxergava a 
pessoa, a Anelise... E queria vê-la 
mais. Talvez esteja aí algo a 
(des)aprender: entranhar-me.”



Diego Miranda Fraga, 20 anos, Santo 
Ângelo
“Precisei arriscar meu emprego para 
persistir na vaga incerta da Cia de 
Dança. Sair da minha cidade e largar 
minha família, confesso, não é fácil. 
Mas hoje eu sinto que minha vida 
realmente se transformou. A Cia passa 
a ser minha Segunda família.” 
“É muito interessante saber que por trás 
da montagem da estréia da cia de 
dança não existe apenas o trabalho 
dos bailarinos, coreógrafos e direção. 
Isto nos passa a idéia de união, 
pessoas unidas que acreditam na 
beleza da arte de dançar.”

Luciana Paludo, 38 anos, Porto 
Alegre
“Neste processo, saio do papel 
de protagonista e me misturo 
para ajudar a dar forma a esta 
idéia de ter-se “olhos fechados 
no sol ”. O intérprete se 
empresta para um criador; 
mas, é a part i r  de sua 
subjetividade que emerge o 
que lhe é solicitado e a dança 
aparece.”

Ba i la r ino conv idado:  Yu r i  
Chiocheta, 14 anos, Porto Alegre
"É uma experiência nova 
t r a b a l h a r  c o m  d a n ç a  
c o n t e m p o r â n e a .  M i n h a  
experiência sempre foi com o 
balé, e aqui eu preciso me 
mos t ra r  ma i s.  Os  novos  
movimentos e o trabalho com o 
Mark são desafiadores." 



Mark Sieczkarek, 45 anos, Wuppertal
"Sempre ouço dos bailarinos que eles 
estão aprendendo comigo. Eu 
também estou aprendendo. Não era 
meu plano original dançar neste 
espetáculo, mas eu gostei tanto das 
pessoas que decidi dançar.”

Tânia Baumann, 40 anos, Porto 
Alegre
"Esta é uma nova fase, que está 
começando e que é maravilhosa. 
Quando já se tem experiência na 
dança, é muito bom poder 
receber ou reviver o novo. Trabalhar 
com o Mark, um artista 24 horas, 
criativo e intenso, é um presente 
para o bailarino. 



Letícia Deboni, 22 anos, São Luiz 
Gonzaga 
"Depois de anos dançando 
sozinha, é desafiante dançar 
com outras pessoas. O olhar do 
outro, o olhar de fora, do colega 
e do professor, te desestabiliza, 
mas a troca é muito mais rica.”

Pedro Henrique Coelho, 21 anos, 
Porto Alegre
"Eu me identifiquei muito com o 
Mark e o trabalho que ele realiza. 
É uma relação de trabalho mais 
pessoal, de contato direto com 
os bailarinos. Eu acredito que 
nossa dança aparece mais 
quando t rabalhamos com 
p e s s o a s  e x p e r i e n t e s  e  
reconhecidas."   

Janaína Mocchi, 26 anos, Porto 
Alegre
“O restrito vocabulário de Mark 
em português às vezes é uma 
bênção. De que servem tantos 
verbos quando pequenos gestos 
transmitem a idéia de todo um 
movimento? Me apavoro com 
sua infinita possibilidade de 
criação. De onde surgem tantos 
braços, mãos e cotovelos?”





Olhos que se abrem

O coreógrafo Mark Sieczkarek foi um presente para a 
PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA. Com profundos laços com 
o Brasil, ele aceitou o desafio de mergulhar na cidade 
desconhecida para criar Olhos Fechados no Sol.

Incansável, em longas horas de trabalho criou figurinos, 
trilha sonora e cenário. Seu desprendimento o levou a 
quebrar a barreira que separa bailarino e coreógrafo para 
dançar no espetáculo.

Escocês de nascimento, Sieczkarek teve sua formação 
de bailarino na Royal Ballet School, em Londres. 
Desenvolveu sua vida profissional na Alemanha, onde 
reside. Em sua trajetória, trabalhou nos anos 1985-1988, 
no Tanztheater Wuppertal, dirigido por Pina Bausch. Desde 
1988, trabalha como bailarino e coreógrafo 
independente e participa de projetos e montagens em 
todo o mundo.

Sieczkarek brinda Porto Alegre com sua dança e seus 
movimentos precisos e delicados e traz à cidade um 
pouco da efervescência do cenário artístico alemão.





Questão de referência

Quando vivemos em cidades estrangeiras, os lugares 
e as pessoas que conhecemos serão sempre os 
nossos pontos de referência e nossas recordações. Em 
se tratando do bailarino e coreógrafo Mark Sieczkarek 
recordá-lo seria, para mim, sempre uma boa 
referência pessoal e profissional ligada a Essen, na 
Alemanha, cidade onde nos conhecemos, vivemos e 
trabalhamos ao longo de quase duas décadas. 
Entretanto, agora, por Sieczkarek ser uma presença 
fundamental na construção desta jovem Companhia 
de dança, de Porto Alegre, passarei a associá-lo 
igualmente à cidade de meu nascimento.
 
Pela grande inventividade, multidisciplinaridade e 
ousadia que são encontradas nas criações do 
coreógrafo, quando questionada pela diretora da 
Porto Alegre Companhia de Dança, foi o  nome dele 
que sugeri, ciente, de alguma maneira, que Mark 
Sieczkarek é um dos mais propícios para assinar a 
primeira obra da Companhia.
 

Sayonara Pereira



A justificativa é simples: mesmo com toda a inventividade de 
suas obras, Sieczkarek mantém uma maneira pueril de criar e é 
muito generoso com todas as pessoas que participam de seus 
projetos. Sua generosidade é vista em seu modo de ser, em sua 
dedicação ao trabalho e especificamente pela maneira em 
que passa as informações aos bailarinos. 

Vejo como relevante a presença de Mark Sieczkarek no cenário 
da dança brasileira, via Porto Alegre, transformando, um pouco, 
o costume do extremo sul do Brasil de ficar fora da rota de 
alguns ilustres visitantes. Ao mesmo tempo, creio que sua 
presença e trabalho chegam como um grande presente para 
a cidade, através dos pequenos gestos e pequenas ações 
contidas na caligrafia tão simples e tão universal do coreógrafo. 

Estou curiosa para assistir Olhos Fechados no Sol e adentrar no 
universo poético criado por Sieczkarek com este grupo de 
bailarinos.

 Doutora em Artes-Dança - UNICAMP







A beleza da arte coletiva

Dinheiro não garante um bom figurino e cenário. Este axioma acompanha o coreógrafo 
Mark Sieczkarek, que trabalha mundo afora com orçamentos grandes e pequenos. Ao 
chegar para coreografar Olhos Fechados no Sol, estréia da PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA, 
Sieczkarek  sabia que sua capacidade de  criação  estaria  mais uma vez à  prova.
 
Utilizar materiais reciclados não foi uma novidade. “’É quase um clichê”, brinca ele. Mas a 
escolha se tornou obrigatória quando o coreógrafo conheceu a Associação de 
Catadores de Materiais Recicláveis do Movimento dos Direitos dos Moradores de  Rua. A 
influência no trabalho foi marcante. Enquanto os figurinos básicos são quase iguais, os 
adereços confeccionados com materiais reciclados deram o toque individual e único.

Ao criar figurinos exclusivos para cada bailarino, o coreógrafo vê o indivíduo e seu 
movimento para diferenciá-lo do grupo e integrá-lo no espetáculo. “Às vezes o bailarino 
precisa de algo louco na cabeça para quebrar a rigidez”. As imagens coletadas pela 
equipe coordenada por Bruno Polidoro trouxeram um novo elemento para o cenário. 

O processo coletivo de confecção dos figurinos e cenário surpreendeu. Acostumado a 
trabalhar sozinho, o coreógrafo viu um grupo enorme participando do processo. Os 
bailarinos se envolveram na criação e confecção de seu figurino. “Quando passa horas 
fazendo seu figurino, o bailarino  sente algo diferente na hora de dançar”, diz.









A ousadia que se constrói 

A trajetória da dança contemporânea em Porto Alegre, 
para aqueles que acompanham atentamente a 
produção artística local, apresenta, nos últimos trinta 
anos, altos e baixos dignos de registro. Nomes se 
consolidam e desaparecem, grupos se destacam e 
somem, coreógrafos ousam e se acomodam, bailarinos 
procuram outras cidades para desenvolver sua arte. 
Espetáculos são estreados. Alguns cumprem temporadas 
fugazes, outros se equilibram em apresentações esparsas 
pelas nossas casas de espetáculos. Por isso, a notícia da 
fundação de uma companhia de dança, com o nome 
da nossa cidade, é muito bem-vinda. Estávamos todos a 
esperar e merecer que alguns teimosos alucinados 
transformassem o sonho utópico em realidade 
construída.

Ao acompanhar toda a movimentação para que 
tivéssemos a PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA como 
verdade palpável, todos nós, os artistas da cidade, 
acompanhamos entusiasmados o trabalho, o esforço, o 
discurso, as intenções, os preparativos, as dificuldades 
que uma iniciativa desse porte acarreta. 

Luciano Alabarse



Arte brasileira é assim: mistura de ousadia e determinação, 
teimosia e perseverança, talento e intuição. Por isso, desejo a 
todos os envolvidos com a fundação da companhia longa vida 
ao grupo, estréias relevantes, parceiros e patrocinadores, atenção 
oficial e público presente. Porque, mais uma vez, a chama da 
verdadeira criação paira sobre a cidade, trazendo esperanças de 
que, através desse trabalho, nossos artistas, sem precisar sair 
daqui, ganhem o mundo e conquistem seu merecidíssimo 
espaço.

Que todos os deuses das artes abençoem e protejam os 
integrantes dessa aventura magnífica, trazendo resultados e frutos 
profícuos para todos nós.

Avante!

 Diretor de Teatro







Realidade se cria?

Olhos Fechados no Sol, espetáculo que você acabou de assistir - ou assistirá em breve - prova 
que sim. Olhos é a materialização de um sonho nascido há pouco mais de um ano, um 
sonho coletivo. A idéia de criar em Porto Alegre uma companhia de dança, um espaço da 
comunidade, independente, que projetasse a arte e a criação feitas aqui, reverberou em um 
grupo de pessoas que acreditou no projeto e dedicou seu tempo de maneira voluntária.

O capital intelectual foi a fonte maior de financiamento da companhia e possibilitou o 
primeiro passo para a concretização de Olhos Fechados no Sol. Uma iniciativa da 
comunidade, que não esperou o poder público, mas que não abre mão deste apoio, assim 
como de todas as outras formas de suporte, para tornar viável seu futuro. Porque, mesmo 
partindo de uma iniciativa privada, ela é de interesse público.

Em uma organização em que a adesão das pessoas se dá em primeiro lugar por 
identificação, o mais adequado é uma gestão matricial, com lideranças que ocorrem por 
habilidade e contexto, com hierarquias dinâmicas que dependem de cada processo.

Este é o desafio maior da PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA: ser independente, auto-sustável, 
com a colaboração de pessoas que têm por princípio o comprometimento. E é para este 
desafio que convidamos você - espectador, cidadão que tem carinho por Porto Alegre, 
empreendedor amante da dança e das artes.

Sonho e realidade





A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Movimento 
dos Direitos dos Moradores de Rua, ou simplesmente a “Associação”, 
abraçou a Porto Alegre Cia de Dança desde o primeiro encontro. A 
afinidade entre os trabalhadores e o coreógrafo Mark Sieczkarek foi 
instantânea e rendeu a inspiração para um dos personagens de 
Olhos Fechados no Sol.

A alegria e desprendimento com que os trabalhadores receberam a 
proposta de trabalhar nos figurinos e cenário são os mesmos com que 
a Associação encara seus desafios. Reunidos desde o final de 1999, a 
partir de um trabalho da socióloga Sônia Holmos de Mesquita, os ex-
moradores de rua resgataram no mundo dos recicláveis sua 
dignidade.

A partir da triagem do lixo, eles reorganizaram suas vidas e garantiram 
uma renda fixa acima do salário mínimo, conta bancária e 
poupança.

Em nove anos de muita dedicação, as 40 pessoas têm um espaço 
que é gerido pelos próprios ex-moradores de rua, com regulamento 
interno de convivência. O projeto foi aprovado pela prefeitura de 
Porto Alegre, que cedeu uma área com galpões de madeira.

Reciclando dignidade





Reinhard Sauer

Como representante de um país que contribuiu 
grandemente para dar um novo perfil à moderna 
dança contemporânea em todo o mundo, é para mim 
uma grande alegria e motivo de satisfação, desejar ao 
projeto de uma "cia de dança independente e 
profissional em Porto Alegre" saúde e uma vida longa e 
bem sucedida.

Uma boa parte dos artistas da dança de Porto Alegre 
absorveu pelo menos uma parte de sua formação na 
Alemanha e participou de projetos brasileiro-alemães 
de dança, entre os quais podemos citar um número 
considerável na última década. Lembremos aqui 
somente alguns dos inúmeros eventos em conjunto 
com a Cia Terpsi Teatro de Dança, e com alguns dos 
mais representativos expoentes da moderna dança 
contemporânea como Carlota Albuquerque, Sayonara 
Pereira, Simone Rorato, Ciane Fernandes e Dagmar 
Dornelles pelo lado brasileiro, bem como Johann 
Kresnik, Christine Brunel, Urs Dietrich, Juan Cruz Diaz de 
Garaio Esnaola (Sasha Waltz & Guests) e Lutz Förster (Pina 
Bausch  Tanztheater Wuppertal) pelo lado alemão.

Intercâmbios



Begegnung (Encontros) foi a denominação dada a um dos 
principais projetos desta parceria brasileiro-alemã na área da 
dança. Que, justamente o primeiro espetáculo da PORTO 
ALEGRE CIA DE DANÇA, aconteça sob a direção do coreógrafo 
escocês Mark Sieczkarek, cuja formação artística se deu junto à 
companhia de Pina Bausch na Alemanha, confere a esta 
cooperação brasileiro-alemã uma dimensão nova e inter-
nacional.

Desejamos que a criação da Companhia possa contribuir para 
que esses "encontros" e o intercâmbio artístico que ela 
possibilita, se tornem ainda mais intensos e frutíferos, e que aos 
bailarinos sejam propiciadas não só condições dignas de 
trabalho, como também o reconhecimento artístico e de 
público, que eles tanto merecem receber por sua maravilhosa 
arte da dança.

 Diretor do Goethe-Institut  Porto Alegre



Als Vertreter eines Landes, das einen grossen Beitrag dazu geleistet hat, dem 
modernen Gegenwartstanz in der ganzen Welt ein neues Gesicht zu geben, ist es mir 
eine grosse Freude und Genugtuung, dem Projekt einer “Cia de Dança 
independente e profissional em Porto Alegre” Gesundheit und ein langes, erfülltes 
Leben zu wünschen.
Ein guter Teil der Tanzschaffenden Porto Alegres hat zumindest einen Teil seiner 
Ausbildung  in Deutschland absolviert und an deutsch-brasilianischne Tanzprojekte 
teilgenommen, von denen es im letzten Jahrzehnt eine beachtliche Anzahl 
gegeben hat. Erinnert sei hier nur an etliche gemeinsame Veranstaltungen mit der 
Cia Terpsi  Teatro de Dança, und  mit so hervorragenden Repräsentanten des 
modernen Gegenwartstanzes wie Carlota Albuquerque, Sayonara Pereira, Simone 
Rorato, Ciane Fernandes und Dagmar Dornelles auf  brasilianischer Seite, sowie 
Johann Kresnik, Christine Brunel, Urs Dietrich, Juan Cruz Diaz de Garaio Esnaola 
(Sasha Waltz & Guests) und Lutz Förster (Pina Bausch  Tanztheater Wuppertal) auf 
deutscher Seite.
Begegnung (“Encontros”) nannte sich eines der wichtigsten Partnerprojekte dieser 
deutsch-brasilianischen Tanzfreundschaft. Dass nun die erste Aufführung der "Cia de 
Dança" unter der Leitung des in Deutschland bei Pina Bausch künstlerisch gross 
gewordenen Schotten Mark Sieczkarek zustande kommt, gibt dieser deutsch-
brasilianischen Zusammenarbeit eine neue, inter-nationale Dimension.
Möge die Gründung der “Cia de Dança” dazu beitragen, dass diese Begegnungen 
und der durch sie ermöglichte künstlerische Austausch noch intensiver und 
fruchtbarer werden und die Tanzschaffenden nicht nur würdige Arbeitsbedingungen 
sondern auch die künstlerische und gesellschaftliche Anerkennung bekommen, die 
sie mit ihrer wundervollen Tanzkunst so sehr verdienen.

 Institutsleiter, Goethe-Institut Porto Alegre

Reinhard Sauer



Chegar a Porto Alegre foi paradoxal. De um lado, vi que a cidade era menos 
europeizada, menos organizada e limpa do que haviam dito meus amigos 
brasileiros na Alemanha. De outro, foi um alívio ver que a cidade era, pelo menos 
em parte, como o Brasil que eu conheço há anos: pessoas calorosas, simpáticas 
e receptivas.

Em dois meses e meio, vivi um pouco como um porto-alegrense. Morei em um 
apartamento (Obrigado, Goethe Institut!), freqüentei o mesmo supermercado 
em minha rotina semanal, fiz amigos, conheci os garçons do restaurante onde 
almoçava e até tive meus bares preferidos. Para um coreógrafo que está sempre 
viajando, mas só conhece das cidades os hotéis e salas de dança, uma vivência 
como essa é um privilégio.

Hoje, quando me perguntam como seria viver em Porto Alegre, respondo que 
seria mais fácil do que viver no Rio, por exemplo, cidade que adoro e onde tenho 
muitos amigos. Todas estas impressões e vivências estão refletidas em Olhos 
Fechados no Sol.

Começar o trabalho com a PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA foi como mergulhar na 
água fria (mesmo com o calor sufocante de janeiro na cidade!). Era um desafio 
chegar sem conhecer as pessoas, sem saber se haveria sintonia para o trabalho, 
sem conhecer os bailarinos e sem idéias prévias para criação do espetáculo.

Mark Sieczkarek

O Brasil que conheço



Foi um luxo ter uma semana para escolher os bailarinos e tanto 
tempo para desenvolver o trabalho - às vezes tenho apenas um 
mês. Sei que aqui tudo foi feito, todas as idéias que tive puderam 
ser exploradas. Ter pessoas trabalhando na produção do 
espetáculo, figurinos e cenário, também foi ótimo. O resultado do 
trabalho coletivo é sempre melhor. Outra experiência muito boa foi 
ver que os bailarinos tinham fome de dançar. Tudo isso faz você 
querer trabalhar mais e criar.

Toda essa gostosa experiência não seria possível sem pessoas. 
Quero aqui agradecer a algumas. Agradeço a Tânia, que tem 
uma idéia muito forte do que quer fazer com dança e sobre a 
criação de uma companhia. A Renato e Ana Flor pelo apoio, 
risadas e longas horas de trabalho. A Celina e Gisela, pela 
agilidade e colaboração. Ao pessoal da Associação de 
Catadores de Lixo, em especial a Dinda, pela inspiração e bons 
encontros. Aos bailarinos, pela paciência, muito trabalho e bom 
astral. A Sayonara, que proporcionou este encontro.

Boa sorte, PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA!

 Coreógrafo





Tânia Baumann

Dançar. O que uma pessoa necessita para dançar? Em princípio, nada além de seu corpo e o 
desejo de mover-se. Sim, um simples caso de querer e fazer. Mas pode a dança transcender 
um desejo individual e proporcionar o encontro entre pessoas ávidas por mergulhar num 
mundo onde idéias, corpos e movimentos se misturam na fonte da criação?  Foi assim.

Porto Alegre é diferente. Eu já morei em muitas diferentes cidades, mas foi aqui que encontrei 
pessoas que, além de amar sua cidade, pensam sobre ela e adoram criar maneiras de deixá-
la mais interessante e atraente. Foi a partir de encontros com amantes da dança, cabeças 
pensantes e realizadores criativos que surgiu a idéia de  fazer a PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA. 
Uma tarefa desafiadora, que exigiria um esforço coletivo e contaria com o capital disponível 
no momento  - capital humano, vontade e inteligência.

Desde então, este coletivo só cresce, com novas adesões. Formou-se uma rotina de trabalho 
prazerosa e gratificante - tempo coroado pelo feliz encontro com Mark Sieczkarek, coreógrafo 
sensível e generoso, trabalhador incansável, pleno de energia. Agradeço às pessoas que 
acreditaram nesta ideia desde o início: Sergius, Fischer, Ronan, Reinhard, Sayonara e Rosa. 

Realizar esta estréia é uma celebração. Uma estréia aberta à comunidade, festejando os 150 
anos do Theatro São Pedro, um presente para a cidade que está comemorando 236 anos. 
Olhos Fechados no Sol é o começo. Vida longa à PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA!

Bailarina e Diretora da PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA

Capital dos encontros
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Alberto Caeiro (Fernando Pessoa)

Guardador de Rebanhos - V 

Há metafísica bastante em não pensar em nada.

O que penso eu do mundo?
Sei lá o que penso eu do mundo!
Se eu adoecesse pensaria nisso.

Que idéia tenho eu das cousas?
Que opinião tenho eu sobre as causas e os efeitos?
Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma
E sobre a criação do Mundo?

Não sei. Para mim pensar nisso é fechar os olhos
E não pensar. É correr as cortinas
Da minha janela (mas ela não tem cortinas).

O mistério das cousas? Sei lá o que é mistério!
O único mistério é haver quem pense no mistério.
Quem está ao sol e fecha os olhos,
Começa a não saber o que é o sol
E a pensar muitas cousas cheias de calor.
Mas abre os olhos e vê o sol,
E já não pode pensar em nada,
Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos
De todos os filósofos e de  todos os poetas,
A luz do sol não sabe o que faz
E por isso não erra e é comum e boa.

Metafísica? Que metafísica têm aquelas árvores?
A de serem verdes e copadas e de terem ramos
E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar,
A nós, que não sabemos dar por elas.
Mas que melhor metafísica que a delas,
Que é a de não saber para que vivem
Nem saber que o não sabem?

Constituição íntima das cousas»...
«Sentido íntimo do Universo»...
Tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada.
É incrível que se possa pensar em cousas dessas.
É como pensar em razões e fins
Quando o começo da manhã está raiando, e pelos 
lados das árvores
Um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão

Pensar no sentido íntimo das cousas
É acrescentado, como pensar na saúde
Ou levar um copo à água das fontes.



Mas se Deus é as árvores e as flores
E os montes e o luar e o sol,
Para que lhe chamo eu Deus?
Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar;
Porque, se ele se fez, para eu o ver,
Sol e luar e flores e árvores e montes,
Se ele me aparece como sendo árvores e montes
E luar e sol e flores,
É que ele quer que eu o conheça
Como árvores e montes e flores e luar e sol.

E por isso eu obedeço-lhe,
(Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio?),
Obedeço-lhe a viver, espontaneamente,
Como quem abre os olhos e vê,
E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes,
E amo-o sem pensar nele,
E penso-o vendo e ouvindo,
E ando com ele a toda a hora.
 

O único sentido íntimo das cousas
É elas não terem sentido íntimo nenhum.

Não acredito em Deus porque nunca o vi.
Se ele quisesse que eu acreditasse nele,
Sem dúvida que viria falar comigo
E entraria pela minha porta dentro
Dizendo-me, Aqui estou!

(Isto é talvez ridículo aos ouvidos
De quem, por não saber o que é olhar para as cousas,
Não compreende quem fala delas
Com o modo de falar que reparar para elas ensina.)

Mas se Deus é as flores e as árvores
E os montes e sol e o luar,
Então acredito nele,
Então acredito nele a toda a hora,
E a minha vida é toda uma oração e uma missa,
E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos.



Com alguns cuidados na hora de separar o lixo você ajuda a manter sua cidade limpa 
e colabora com o trabalho de centenas de pessoas que fazem triagem de lixo em 
Porto Alegre:

1. Separe o material reciclável do orgânico

Materiais recicláveis: jornais, revistas, papéis, embalagens Tetra Pak; latas de alumínio, 
metais em geral; garrafas PET, sacolas plásticas, embalagens plásticas de produtos; 
garrafas de vidro; 

Materiais orgânicos: restos de alimentos, papel higiênico, papel toalha;

2. Lave todas as embalagens recicláveis antes de jogar no lixo. Lave potes de iogurte, 
bandejas de carne e o plástico em volta, separe o alimento da embalagem. Lave 
garrafas de suco, refrigerante, vinho, embalagens de leite e latas de cerveja. Isto 
evita que insetos e roedores se acumulem.

3. Embalagens de suco, leite e garrafas PET podem ser amassadas e dobradas antes 
de colocadas no lixo.

4. Objetos eletrônicos devem ser colocados em caixas de papelão antes de serem 
colocados no lixo.

10 Dicas de reciclagem
ACMDMR



5. Vidros quebrados, como lâmpadas, copos, louças e garrafas devem ser 
colocados dentro de uma garrafa PET recortada e colada com uma fita. Isto evita 
que os trabalhadores que fazem a triagem se cortem.

6. A lei XXX obriga estabelecimentos comerciais a recolher lâmpadas queimadas 
(não quebradas), pilhas e baterias.

7. Óleos devem ser colocados dentro de uma garrafa PET antes de ir para o lixo. 
Assim eles podem ser reutilizados para fins não-comestíveis.

8. Seringas devem ser jogadas for a com a tampa. Na falta da tampa, tente dobrar 
a agulha e colocá-la em um isopor ou dentro de uma lata. Elas representam 
riscos para as pessoas que trabalham na seleção do lixo.

9. Lâminas cortantes devem ser envoltas em jornal e identificá-las.

10. Absorventes femininos e preservativos devem ser enrolados em papel antes de 
serem jogados no lixo.

ACMDMR - Associação  de  Catadores de 
Materiais Recicláveis do Movimento 

dos Direitos dos Moradores de Rua  



http://portoalegreciadedanca.blogspot.com
portoalegreciadedanca@gmail.com



A PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA começou 
como um sonho de alguns e hoje é uma 
realidade para muitos.

Este livro é um registro do nascimento da 
companhia, contendo reflexões sobre 
sua contextualização e importância para 
a cidade.

O Primeiro Ato da PORTO ALEGRE CIA DE 
DANÇA se concretiza com a montagem 
de Olhos Fechados no Sol, espetáculo 
que traz pela primeira vez a Porto Alegre o 
coreógrafo Mark Sieczkarek.

FINANCIAMENTO E APOIO INSTITUCIONAL
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