
Porto recebe o Ballet
Real do Camboja
Dança Integrado noAno do
Oriente naCasa daMúsica
Sala Suggia acolhe espetá
culo declarado património
imaterial da humanidade

Arte cortesã cujas origens remon
tam amais de ummilénio atrás o
Ballet Real do Camboja estará lo
go 21 00 nasalaprincipaldaCasa
daMúsica para uma performance
quepromete fascinarquantos aela
assistirem Sob a direção artística
deProeungChhieng assistidopor
cincomestres de bailado a com
panhia irá interpretar Reamker
Sombras eLuzes Ou seja a evoca
ção do épico nacional Reamker
termoquesignificaiglóriadeRa
mana língua khmer O subtítulo
Sombras eLuzes remete porseu
turno para a coreografia da auto
riadaprincesa real NorodomBup
phaDevi que fuftde a tradição das
danças de corte com a do grande
teatro de sombras khmer chama
do de Sbek Thom nome aplicado
aogénero específico cujo temaé o
Reamker
Chamado tradicionalmente de

Dançasdofausto realou Teatrodo
fausto real o Ballet Real do Cam
boja é um dos orgulhos do povo
cambojano O seu repertório li

ga se às lendas que explicam a ori
gemdo povo khmere transmite os
valores tradicionais do requinte
do respeito e da espiritualidade
sob a forma de uma alegoria filo
sófica das lutas bem mal Marca
mais distintiva desta arte são os

movimentos e gestos altamente
estilizados e codificados e os figu
rinos sempremuito belos

Apardadança teatralizada uti
liza o canto e amúsica instrumen

tal estapor recurso aumaorques
tra de instrumentos tradicionais

Ultrapassadoquefoi o sobres
salto e o terror doperíodokhmer
vermelho nos anos 70 do século

XX que vitimou 90 dos artistas
clássicos cambojanos o Ballet
Real voltou a florescer e foi decla
rado em2003 Património Imate
rial daHumanidade UNESCO

OReamkeré a versão camboja
na do épico sânscrito hindu Ra
mayana o outro é oMahabhara
ta narrativa de 24mil versos dis
tribuídos por sete livros e 500
cantos datado dos séculos V II
a C Conta a história do príncipe
Rama 7 °avatar dodeusVlshnu
e da rainha Sita Ramayanasigni
fica A Viagem deRama e os seus
personagens são tipos humanos
ideais com propósito edificante
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