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Conteúdo
Os workshops partem de um repertório
de movimentos e gestualidades de danças
ciganas de contextos e culturas diversos.
Aspectos de danças ciganas indianas, balcânicas
e russas são algumas dessas referências. São
enfatizadas as fusões entre dança, música,
performance e ritual, propondo uma retomada
contemporânea da inseparabilidade dessas
diferentes formas de arte, tão presentes em
culturas não-ocidentais, em culturas ancestrais e
em culturas populares.

Esse repertório cultural funciona como estímulo
inicial para desencadear processos criativos em
conjunto, e a partir daí criamos padrões ritmicos e
movimentos que figuram pequenas coreografias.
Explorando também aspectos do sagrado
feminino, os workshops têm como objetivo
proporcionar espaços de livre expressão, auto-
conhecimento, ludicidade criativa,
empoderamento e práticas de solidariedade.



Vídeo  com imagens do curso 

Repertório geral:

Elemento terra: batidas dos pés e os ciclos
ritmicos da conexão com a terra;
 Elemento ar: o nomadismo cigano, a leveza e
a liberdade de movimento - trabalho específico
com véu/lenço;
Elemento água: danças ciganas, fluidez e
soltura - trabalho específico com a
movimentação da saia;  
Elemento fogo: O serpentear do movimento e a
livre expressão. Trabalho específico com a
movimentação dos braços/mãos.
Partilha de coreografias e estímulo à criação
coletiva de pequenas composições
coreográficas: criando a nossa própria dança.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mmBds0KadRM



Público alvo: a partir de 16 anos. 
 
Duração: encontros de 2h.  
 
Recomendação de vestuário: Saia longa
rodada/saia cigana, véu ou lenço grande e leve,
legging ou outro vestuário confortável para os
exercícios de aquecimento. 
 
Com: Tamara Grigorowitschs
 
Produção: Núcleo Reinventachão 
 



Desenvolve trabalhos de cunho intercultural, principalmente
em danças étnicas, contação de histórias e intervenção
artística, em cursos, oficinas, performances e apresentações
para públicos variados, no Brasil e na França. É co-
fundadora e integrante do Núcleo Reinventachão -  criação e
performance em artes integradas. Tem como atividades de
destaque as oficinas Bicho Dança, Dançar a história e o
curso Dança Cigana Fusion.

Tamara é dançarina
(DRT 0045943/SP) e
contadora de histórias.
Tem pós-graduação em
educação e em
sociologia da cultura
pela USP. Atualmente,
realiza pesquisa de
linguagem na articulação
de danças étnicas com
contação de histórias. 
É praticante de danças
ciganas dos Balcãns,
danças indianas e
danças circulares
étnicas.



Contato

tamara.arteeducacao@gmail.com
55-11-983520109
terradanca.wordpress.com
reinventachao.com


