O Youkai que Habita em Mim

Sobre o conto de Lafcádio
A Yuki-onna é uma entidade feminina que aparece durante as tempestades ou as
noites de neve. Por vezes é descrita tendo longos cabelos pretos ou brancos, mas
todas as histórias são unânimes ao afirmar que ela possui a pele pálida e
luminosa, fria ao toque, vestindo sempre um kimono branco, confundindo-se
com a neve.
Essa mulher que já apareceu em trabalhos de artistas orientais famosos como
Kurosawa e o Kobayachi é tradicional no folclore japonês. Inúmeros são os
relatos de suas aparições, e as histórias variam de região para região, tendo em
muitas versões de seu conto compartilhado um relacionamento com um homem
de uma aldeia e tido filhos, mas sempre findando com seu desaparecimento,
provavelmente quando o chamado de seu mundo se torna mais forte.

Release
O Youkai que Habita em Mim é uma pesquisa performática que atravessa o
espaço urbano, esse trabalho faz parte de uma das experimentações do Grupo
Depois do Ensaio com o Teatro de Formas Animadas. Essa criatura famosa do
folclore japonês que aparece durante as tempestades com pele pálida feito neve
está a procura de contato humano, em várias versões de sua história ela se
relaciona com um homem de uma aldeia e acaba tendo filhos, mas sempre
findando com seu desaparecimento. Na visão do artista, a Yuki-onna demonstra
uma das maiores fraquezas do ser humano, sua história pode ser facilmente
comparada com a dos botos cor de rosa do Brasil, as sereias da Grécia ou os
Nixes da Noruega, sempre na constante busca de preencher a solidão, mas
retornando ao seu mundo quando o chamado se torna muito forte. A boneca
utilizada foi construída pelo artista que a manipula durante a Oficina Corpo
Habitat, ministrado pelo bonequeiro Bruno Dante.

Sinopse
Perdida entre seus desejos profundos e a necessidade de retornar as suas origens,
ela caminha em busca de contato humano, a procura de um norte ou uma âncora
nesse estado de ser e estar presente.
Direção, Intérprete e Boneca: Thales Sauvo
Duração: De 1 hora a 1 hora e meia (A combinar)
Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=OweTs41v3Vw
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