


ENCANTA O MEU JARDIM

ROSA CRISTINA PRIMO GADELHA

CPF: 158.431.048-00

Endereço: Rua Ludgero Guilherme Costa,1164

Edson Queiroz - Fortaleza/CE

Telefone: (85) 3239-3104 (85) 98644-6533

E-mail: rosaprimogadelha@gmail.com

http://www.encantaomeujardim.com.br/

mailto:rosaprimogadelha@gmail.com


encanta o meu jardim é um espetáculo de 

dança da bailarina cearense Rosa Primo, que estreou em 

2014 em Fortaleza. Com a premiação pela FUNARTE, no 

Prêmio Klauss Vianna, o espetáculo tem circulado em 2016 

por diversas cidades do país, além de receber convites para 

importantes eventos de dança dentro e fora do Ceará e 

compor a programação dos principais espaços culturais da 

capital cearense. Através deste, propomos a participação do 

espetáculo nas unidades do SESI_SP.

(2014 - 40 min - livre)



rosa primo é bailarina e professora dos Cursos de Dança da 

Universidade Federal do Ceará –UFC. Doutora pela Universidade Paris 

8 (França) tendo como foco em suas pesquisas as questões que 

envolvem a corporeidade dançante. Graduada em jornalismo (PUC de 

Campinas – São Paulo). Líder do Grupo de Pesquisa concepções 

Filosóficas do Corpo em Cena (CNPq), membro da Association des

Chercheurs en Danse e coordenadora do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid.-Dança (CAPES). Foi 

coordenadora de Dança da Secretaria de Cultura de Fortaleza 

(SECULTFOR), critica de Dança pelo Jornal O Povo e autora 

do livro “A dança possível: as ligações do corpo numa cena”.



Trata-se de um espetáculo de dança que teve estréia no

dia 24 de março de 2014, no Teatro SESC-Iracema, na

cidade de Fortaleza – Ceará. O espetáculo é fruto do

projeto de pesquisa de autoria de Rosa Primo, premiado

pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, denominado

“Dance, uma conversa”. A pesquisa teve como centralidade

o encontro, durante quatro dias, com cada um dos

chamados três jovens coreógrafos de Fortaleza: Andréia

Pires, Luiz Otávio e Marcio Medeiros. A partir desses

encontros, Rosa Primo teria em sua corporeidade dançante

elementos possíveis para pensar e propor um corpo em

potência, possível de existir em termos de diferenças e de

singularidades. Segundo Rosa Primo, a motivação para

Encanta o meu Jardim partiu não somente do desejo de

encontros a fim de responder a demandas variadas, mas

do desafio de tentar apresentar um recorte preciso de um

conjunto disperso. “Entender no corpo esse processo é

vivenciar a busca de uma singularidade só possível porque

diferente em si mesma. Partes, pedaços, restos compõem

uma vida, um tempo, um jardim que se reinventa

continuamente e mantém o encanto e o estranhamento”.

RELEASE



“Há duas mulheres poetas que moram em mim.

Uma nasceu no Ceará, Júlia Studart, a outra em

Polonia, Wislawa Szymborska. Delas, o sentimento

de desmedida é claro. Encanta o meu Jardim é Julia,

quando nele acontece alguma coisa para debochar

do tempo, para manter a atenção, o espaço justo.

Então, Wislawa chega e pergunta: esses são teus

filhos? Daí por diante eles aparecem: astronauta,

mitologia grega, jardim, constelações, um livro de

meia página, um capacete, o minotauro, Roberto

Carlos, o astronauta, ainda mais insistente, e toda

essa vontade de ficar para sempre no espaço

sideral. Os grãos, tanta areia, tanta estrela, é a vida

mesma: toda a segunda parte do Encanta o meu

jardim, um estudo do pôr-se a engatinhar. E depois?

Anda... É já o fim, versos do livro de meia página,

cujo autor tinha 5 anos. Para ele, a cabeça, seja do

astronauta, seja do minotauro, jamais o exalta ou o

diminui, apenas encanta, o meu jardim – o dele

também, muito provavelmente o nosso. Encanta o

meu jardim é isso, apenas um desejo. Um desejo de

existir”.



PORTFÓLIO



Nome: Encanta o meu Jardim

Direção/Coreografia: Rosa Primo

Música: O astronauta/ Roberto Carlos

Link de vídeo do espetáculo na íntegra:

https://youtu.be/-l6jHh_1fuk

Link para fotos:

https://drive.google.com/open?id=0BwoQC3nesVLZZC01Y2FQOWxIRW8

https://drive.google.com/open?id=0BwoQC3nesVLZYzFjd0d5LVhHWkE

https://drive.google.com/open?id=0BwoQC3nesVLZQ0lTWVptdWJnYm8

Tempo de duração: 40 minutos

Classificação indicativa: Livre

Tempo de montagem: 04 horas

Tempo de desmontagem: 02 horas

Contatos Produção:

Jota Junior Santos - (85) 9 8819 5646/ 9 9690 7906 - jotajuin@gmail.com

Rosa Primo (85) 9 8644 6533  - rosaprimogadelha@gmail.com
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FUNARTE – Circulação Sul e Nordeste

Klauss Vianna  2014

SECULT-CE – Circulação Ceará

Edital de Incentivo às Artes 2014

SECULTFOR

INSTITUTO BELA VISTA – Circulação Fortaleza

Programa de Produção e Publicação em 

Artes de Fortaleza2016

IACC – Centro Dragão do Mar

TAC – Temporada de Arte Cearense2016

PRÊMIOS E EDITAIS



concepção e performance: 

Rosa Primo

direção artística: Rosa Primo, Andréia 

Piresdireção de palco: Ernesto 

Gadelha luz: Walter 

Façanhaoperação: Nelson 

Albuquerque fotografia: Alex 

Hermes e Eden Barbosamúsica: 

Roberto Carlostexto e fala: Arthur 

Primo Gadelhafigurino: Andréia 

Pires, Aldeiza Moura

colaboradores na pesquisa: Andréia 

Pires, Marcio Medeiros, Luiz Otávio

produção executiva: Jota Jr Santos

FICHA TÉCNICA



• SESC Convida – 2014

• Bienal Internacional de Dança do Ceará – Fortaleza, Paracuru, 

Juazeiro do Norte, Crato, Trairi , Itapipoca - 2014

• Centro em Cartaz – Teatro Carlos Câmara - 2015

• Semana Sesc de Artes Cênicas - 2015

• Maloca Dragão - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura – 2015

• Dança no CUCA Jangurussu – 2015

• Ocupação Benfica – 2015

• Semana de Artes Integradas no Sesc – 2016

• Circulação Klauss Vianna 2014/ 2016

• Conexão Dança 8 - São Luiz-MA - 2016

• Dança Ponto Com - Porto Alegre-PR – 2016

• SESC Florianópolis-SC - 2016  

• Palco Gira Dança- Natal-RN- 2016

• Cena Cumplicidades – Recife-PE - 2016

PRINCIPAIS APRESENTAÇÕES
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