Dancing your life !

DANZA DUENDE
"When consciousness
shines the Duende
begins. If Art can be
Duende, life can be
Duende too !"

Gypsy Duende
Mónica Roncon & Carolina Fonseca

A eterna loucura de ser feliz e de
contaminar o mundo, de rasgar as regras, de
romper os códigos e entrar no arco-íris
permanecendo sólido, eterno, imóvel à
intrepidez e ao medo, às ondas da dor, do
sofrimento e melancolia humana.
Intensificar a natureza dos extremos,
celebrar o simples, dançar o belo e amar o
real, em comunidade e comunicação do
interno ao externo seguindo as veias do ser
autêntico.
Gypsy Duende é a proposta de dançar ao
mundo, estar no centro e na periferia, seguir
louco numa pauta rigorosa ao tempo, vento
explosivo, tempestade de fogo, jazz e
espaço.
Gypsy Duende é a dança do amor vivo.
O Gypsy Duende nasceu como resultado de
um estudo acerca da essência universal das
Danças Ciganas e sobre o melhor modo de
veicular e ensinar uma arte que exige uma
total entrega - dançando-se integralmente
com o coração e não apenas com o corpo tentando preservar, simultaneamente, no
ensino a sua natureza livre e selvagem. Esta
questão levou naturalmente à reflexão sobre
a autenticidade da expressão e do
movimento e à conclusão de que uma
pessoa não se torna autêntica, mas sim
autoriza-se a ser autêntica…
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Trata-se de um método de ensino da dança
em que a forma, ou técnica, se quisermos, é
sobretudo utilizada como instrumento e não
como um fim em si mesmo. Um
instrumento para se regressar à frescura e
sinceridade do gesto, tal como as poderão
manifestar uma criança ou uma pessoa
idosa quando dançam, cultivando
simultaneamente a simplicidade, a
improvisação e o sentido de humor.
Trabalhamos profundamente a expressão e a
interpretação, para além da postura, dos
ritmos, da técnica e da rapidez de execução,
com passos, sequências e movimentos de
grupo, utilizando também diversos
acessórios (xaile, saia). Investigamos como
construir uma dança que nasce do
desespero, transformando-se numa oferenda
generosa de alegria e celebração do
momento, graças à magia do Duende. Uma
viagem pelo mundo através do tempo,
através de si mesmo, unindo corpo e alma.

