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Wagner Ferraz* 
 

 

  A Eduardo Severino Cia de Dança está comemorando 

17 anos de trabalho. Nessa comemoração apresenta 03 

obras do repertório da Cia, no Teatro Bruno Kiefer da Casa 

de Cultura Mario Quintana, na cidade de Porto Alegre/RS, 

nos dias 11 e 12 de novembro de 2017. Das 03 obras 

apresentadas tive a oportunidade de assistir 02, sendo: 

TEMPOSTEPEGOQUEDELÍCIA e BUNDAFLOR, BUNDAMOR. 

Ambas as obras com a participação de 

intérpresentes/criadores dignos de admiração.  

 

 Cabe salientar que os dois trabalhos se destacam pela 

coragem empreendida nos temas e em toda a constituição 

das cenas, pela audácia, pela qualidade artística, pelo 

humor e pela ironia. Meu exercício é ficar atendo as imagens 

que um espetáculo me faz pensar, ou seja, o que penso 

“com” um espetáculo de dança... 

 

 Em TEMPOSTEPEGOQUEDELÍCIA (concepção e 

coreografia de Eduardo Severino) me senti rolar 

insensantemente pelo chão, e com isso consigo pensar o 

quão potente é a simplicidade de uma cena. Algo que 

tantas vezes pode parecer tão simples, mas que com um 

processo de pesquisa e experimentação artística adiquire 

um novo tom, acredito que isso seja algo caro para a dança. 

Isso é muito encantador, a simplicidade de uma cena que 

prende. Falar de simplicidade não significa falar que algo 

tenha menos valor, mas sim, reconher a potência de algo 

que tantas vezes é feito de qualquer jeito, mas quando é 
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feito com investimento artístico cênico, pode se tornar 

encantador, como fez a Eduardo Severino Cia de Dança. E 

dizer que é simples não quer dizer que seja fácil. 

 

 Se faz importante ressaltar que Monica Dantas e 

Luciano Tavares foram simplemente incríveis, sustentando 

cada segundo do espetáculo com movimentos, elementos, 

suspiros e gemidos que fizerem arrepiar, pensar e rir muito. E 

assim fui pego... sentado... assistindo... mas totalmente 

capturado. 

 

 Em BUNDAFLOR, BUNDAMOR (concepção e 

coreografia de Eduardo Severino e Luciano Tavares) uma 

brincadeira bem séria e ousada toma corpo em cena. 

Brincar/dançar com aquilo que tantos chamam de “paixão 

nacional”, que está sempre em jogo ao caminhar, dançar, 

deitar, sentar... em todos os momentos de nossa vida – uma 

bunda. Nossa bunda não é algo a parte, algo que se pode 

retirar e guardar na gaveta, ela está conosco, sempre... 

tantos se sentem atraídos, tantos fazem de conta que ela 

não existe, muitos não querem nem tocar no assunto... mas 

ela está ali, seja lá como ela for. 

  

 Nesse espetáculo, independente do que propõe a 

Cia, bundas podem ser vistas e desejadas ao mesmo tempo 

que podem causar estranhementos. Mas o que mais me 

toca em tudo isso é que bunda é corpo, não apenas uma 

parte do corpo, mas constitui um corpo, e isso nem sempre 

está em questão. Para quem assiste, muitas vezes se destaca 

mais a curiosidade e o estranhamento, digo isso seguindo a 

linha de pensamento dos comentários que ouvi ao chegar e 

ao sair do teatro.  

 

 Os intérpretes/criadores, Luciano Tavares, Eduardo 

Severino, Andrew Tassinari, Junior Alceu Grandi, Mônica 

Dantas, Carla Vendramin e Iria Barcelos, mostraram que 

mesmo que se evidencie uma bunda, um corpo inteiro 

dança... Ou seja, ao dançar tudo é corpo, então mostremos 

nossas bundas! 
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Parabéns Eduardo Severino Cia de dança pelos 17 anos... 

Que possamos comemorar muitos aniversários com dança! 

 

https://eduardoseverinociadedanca.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEMPOSTEPEGOQUEDELÍCIA 

 

Trabalho que se desenvolve a partir de questões de gênero 

e sexualidade, Tempostepegoquedelícia se propõe a borrar 

as encarnações do feminino e do masculino, misturando 

marcadores de gênero e levando à cena sexualidades 

provisórias. Vestes hieráticas, erotismo, homens em tubinho e 

decote sexy, coletes de pele, cueca e calcinha vermelhas e 

corpos nus interrogam, com humor a falocracia, que marca 

as relações interpessoais na cultura brasileira, e que acaba 

encontrando reflexo na nossa arte. O trabalho quer oferecer 

ao espectador a oportunidade de desfrutar da 

ambiguidade da carne, sem receio de ser pego em 

flagrante delito de voyeurismo... 

 

 

Concepção e coreografia – Eduardo Severino 

Direção Cênica – Elcio Rossini e Eduardo Severino 

Criadores Intérpretes – Luciano Tavares e Mônica Dantas 

Elementos Cênicos – Élcio Rossini 

Pesquisa musical – Luciano Tavares 

http://www.dancedancebr.weebly.com/
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Iluminação/operação – Luka Ibarra 

Operação de som – Driko Oliveira 

Mixagem – Jorge Foques 

Fotografia – Laércio Sulczinski/Walter Fagundes 

Arte gráfica – Adri Sanmartin/ Licia Arosteguy 

Vídeo registro – Luciana Paludo/Filipe Severo 

Realização – Eduardo Severino Cia de Dança 

Produção - Lucida Desenvolvimento Cultural - Bendita 

Cultura 

Blog – Criação/postagem – Luciano Tavares 

 

 

 

 

BUNDAFLOR, BUNDAMOR 

 

Bundaflor, Bundamor, o trabalho discorre sobre a Bunda. 

Inspirada em obra do historiador francês Jean Luc Henning, 

“A breve história das nádegas”, Bundaflor, Bundamor propõe 

outros olhares para essa parte do corpo humano, atentando 

para a sua constituição, desenho e possibilidades motoras. 

Aproveita ainda, do contexto em que se vive, para abordar 

a bunda brasileira, formada graças à herança genética 

africana, como massa carnal rebolante que mostra a nossa 

alegria mestiça. 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Concepção coreográfica - Eduardo Severino e Luciano 

Tavares. 

Intérpretes/criadores - Luciano Tavares, Eduardo Severino, 

Andrew Tassinari, Junior Alceu Grandi e Mônica Dantas com 

participação de Carla Vendramin e Iria Barcelos. 

Trilha musical - “Não me diga adeus”/Aracy de Almeida; 

“Melô de piripiri”/Gretchen. 

Pesquisa musical - Luciano Tavares 

Mixagem - Jorge Foques 

http://www.dancedancebr.weebly.com/
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Operações – Luka Ibarra e Driko Oliveira 

Figurino - Elenco 

Arte Gráfica – Licia Arosteguy 

Iluminação/operação – Luka Ibarra 

Operação de som- Driko Oliveira 

Fotos - Ines Correa  

Vídeo Registro – Filipe Severo 

Realização – Eduardo Severino Cia de Dança 

Produção - Lucida Desenvolvimento Cultural - Bendita 

Cultura 

Blog – Criação/postagem – Luciano Tavares 
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