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Solo para uma bailarina 
Versão para todos os públicos, e versão para jovens 
Duração 1 hora ou 1h30 
Para palcos, auditórios ou qualquer outro espaço com a 
possibilidade de projeção de imagens 

Uma troca com o público é prevista no final da 
apresentação. 

 
 
Direção artística, coreografia e interpretação :  
FANNY VIGNALS 
A performance inclui elementos das culturas populares e 
rituais afro-brasileiras. 
 
Produção/difusão : 
ASTRID TOLEDO  

——- 
PRODUÇÃO 
Companhia Ona Tourna - Gennevilliers - França 

APOIO 
Goethe-Institut Salvador-Bahia 
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APRESENTAÇÃO 

Há 20 anos, a artista francesa Fanny Vignals vem criando um diálogo entre suas culturas de 
origem e as danças e músicas brasileiras de matrizes africanas. Através desta palestra 
performada, ela compartilha seus caminhos entre estes mundos, sua maneira de atravessar 
estes patrimônios e as perguntas que acompanham este processo.  

Com um gesto·palavra poético, ela redesenha as circulações entre sua cidade de origem na 
Occitânia e as cidades francesas e brasileiras onde se formou, onde pesquisa e onde transmite 
e compartilha seu trabalho artístico. Corpos, palavras e movimentos no palco se articulam com 
fotos e vídeos, arquivos de suas coreografias ou de suas pesquisas em contextos rituais.  

Em português (e em francês nas Alianças Francesas), Fanny também nos fala de técnica de 
dança, análise do movimento, relação com o espaço, com o ambiente e com o público/
audiência, e a sua paixão pelo diálogo entre gesto e música. 

Com Caminhos·chemins, Fanny Vignals deseja dialogar sobre este seu lugar, específico e 
sensível, e homenagear àquelas e àqueles que o alimentam. 
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NOTA DE INTENÇÃO 

Fanny Vignals é uma artista nascida longe das terras dos orixás, inkises, voduns e caboclos. Desenvolve 
uma linguagem que coloca a dança contemporânea em diálogo com a herança dançada destas práticas 
rituais e sagradas, uma patrimônio que ela percebe como profundamente rico e múltiplo. 

Compartilhando seu trabalho artístico e suas pesquisas regularmente com o público francês, ela teve 
algumas oportunidades nos últimos anos de apresentar seu trabalho no Brasil. Estas experiências com o 
público brasileiro, que compartilha grande parte das referências mobilizadas em suas peças e encontra 
neste trabalho um outra visão de sua própria cultura, têm sido particularmente frutíferas. As ricas trocas 
que elas deram origem são a fonte do desejo da Fanny Vignals de criar um objeto artístico que permita 
aprofundar este diálogo, de trocar em torno deste processo específico de circulação entre corpos e 
culturas. Caminhos·chemins se oferece assim como uma ponte, um lugar de diálogo com aquelas e 
aqueles cuja cultura alimentou esta trajetória, e isto, no chão onde estas práticas ancestrais, ancoradas no 
presente e em constante transformação, estão se desenvolvendo.  

Em português ou em francês (ou nas duas línguas para as Alianças Francesas do Brasil por exemplo), 
Fanny Vignals narra sua passagem do balé para diferentes formas de dança contemporânea, assim como 
seu encontro com o universo do espetáculo de rua, das danças de baile e do canto… até seu encontro 
decisivo com a percussão afro-brasileira. É também uma questão, para a coreógrafa, de contar até que 
ponto suas experiências nas esferas artística, rituais e festivas do Brasil têm ressoado com suas próprias 
reflexões sobre o lugar da arte na sociedade, sobre a noção de representação, de celebração e de 
espiritualidade. Ela compartilha como, através de fios sensíveis mas tênues, estas vivências ecoaram suas 
próprias origens e modificaram profundamente sua abordagem artística. 

Caminhos·chemins também presta homenagem aos mais velhos e os mais jovens daquelas  e daqueles 
que lhe transmitiram, suas mestras e seus mestres no Brasil, e àqueles que a inspiraram ou tiveram um 
profundo impacto sobre ela na Europa. 
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UM LUGAR DE FALA, UN ENDROIT DE PAROLE 

A abordagem artística da coreógrafa é acompanhada por um questionamento constante de seu lugar 
como artista européia branca que escolheu completar sua formação com estas linguagens ancestrais e 
pesquisar sobre este universo. Tanto na criação como nas ações pedagógicas que realiza em paralelo, ela 
procura alimentar a dança, os gestos e a música com significados e sentidos, com elementos sobre suas 
fontes, assim como o contexto no qual foram transmitidos a ela. 

Esta reflexão sobre este lugar de fala é realizada em conjunto com os artistas envolvides nos projetos da 
companhia Ona Tourna, responsável de produção e difusão, com os parceiros dos seus projetos, com 
pesquisadores de diferentes áreas, assim como com os próprios atores das culturas afro-brasileiras. Hoje, 
ela deseja compartilhá-la mais amplamente com as brasileiras e os brasileiros (e franceses) no Brasil, e é 
nesse desejo de troca e diálogo que nasce a criação do Caminhos·chemins. 
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O PROJETO R·ENCONTROS 

A criação de Caminhos·chemins é ligada ao projeto R·Encontros, ponte em dança entre crianças de 
Salvador da Bahia e crianças de Gennevilliers, cidade do subúrbio noroeste de Paris. Nascido do edital 
para Projetos de Solidariedade Internacional 2021 da cidade de Gennevilliers (subúrbio de Paris) durante 
o período de confinamento devido à pandemia de Covid 19, R·Encontros inclui uma experimentação em 
torno da prevenção as violações de direitos da criança.  

Serão realizadas oficinas de dança sobre da noção de comunicação, em Salvador da Bahia e depois em 
Gennevilliers, oficinas concebida a partir da colaboração com profissionais locais envolvidos na 
prevenção a essas violências.  

As pontes entre crianças francesas e brasileiras serão construídas pela própria escrita coreográfica, assim 
como por mini-vídeos e trocas de desenhos. Em cada país, será criado e apresentado um espetáculo 
infantil.  

Desejando sensibilizar sobre a noção de obra e de continuidade entre transmissão e criação, a 
companhia Ona Tourna deseja compartilhar com as crianças, suas famílias e o público soteropolitano 
Caminhos·chemins, palestra performada da Fanny Vignals que conta sua trajetória entre a dança 
contemporânea e as culturas da tradições orais afro-brasileiras. 
 

Mais informações sobre o projeto 
R·Encontros :  
http://www.cieonatourna.com/data/
uploads/actions/projeto-de-acao-artistica-
b-r.encontros-v4.pdf  
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FANNY VIGNALS 

Direção artística, coreografia e interpretação 

Coreógrafa contemporânea francesa, bailarina e musicista, Fanny 
Vignals desenvolve um trabalho de criação conectado a uma pesquisa 
sobre as danças rituais e populares afro-brasileiras. Em um universo 
estético entre abstração e força narrativa, ela desenvolve uma 
linguagem coreográfica cruzada, alimentada por uma profunda relação 
com a música e as culturas que a inspiram. Suas criações questionam a 
separação entre tradição e contemporaneidade, e brincam com os 
códigos e os espaços de representação. Procuram oferecer 
experiências sensíveis em torno da relação com a alteridade, a 
espiritualidade, a feminilidade, e também com as noções de circulação 
e de festa. 

Após iniciar sua carreira na dança clássica, dois encontros 
transformaram profundamente seu caminho: o primeiro, em 1998 em Toulouse (FR), com a dança 
contemporânea, a improvisação e a composição, e um outro, um pouco depois, na Bahia, com as danças 
oriundas do Candomblé. Entrou no Centro Nacional da Dança Contemporânea em Angers (FR) em 2000 
e escolheu completar sua formação no Brasil com Rosangela Silvestre, Augusto Omolú, Vera Passos, Zé 
Ricardo dos Santos e Dofono d’Omolú entre outros. Ao mesmo tempo continua se alimentando com o 
trabalho de coreógrafos contemporâneos como Maguy Marin, Susan Buirge, Carolyn Carlson, Wim 
Vandekeybus ou Nigel Charnock (DV8). 

Como bailarina-interprete, assistente ou coreógrafa, colaborou com artistas na Europa, nas Antilhas e na 
América do Sul: Cie Latruc, Cie Arcane, Cia Aérea de Dança, Cie Difé Kako ou ainda o Collectif Sauf Le 
Dimanche. Ela é regularmente convidada a coreografar grupos musicais. 

Fundando a companhia Ona Tourna em 2009, ela criou o solo Atravessando... (2012), o baile-espetáculo 
Cruzamentos (2015), o duo Ntéfi, co-criado com a coreógrafa Ana Pi (2015), e a conferência-espetáculo 
Itàn Jó (2016). Nasceram também as performances AMA-Z (Amazonas-2015) ou Ainda dá, gestos para um 
não-poema (2018) com 15 bailarines franco-brasileires. Colocando a transmissão no coração do seu 
trabalho artístico, ela cria espetáculos para artistas amadores. É assim que ela foi coreógrafa da Academia 
da Ópera de Paris de 2016 a 2018. Titular do Diplôme d’État de professora de dança contemporânea, dá 
regularmente aulas e oficinas, incluso, este ano, no training do Centro Nacional da Dança (FR). 

Em 2018 foi coreógrafa premiada da Fundação Royaumont onde lançou as bases da sua nova criação, o 
duo Infinun·e. Em paralelo, recebeu o apoio do CND para La Bouche du Monde, estudo sobre as danças 
do orixá Exu para a qual colaborou com iniciades e terreiros de Camaçari e Salvador da Bahia, com 
especialistas em antropologia da dança, análise do movimento e notação em dança. Colabora também 
com o videasta Maxime Fleuriot qui realiza D’un Monde, l’Autre, filme-documentário sobre esta pesquisa. 
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Alguns trabalhos da Fanny Vignals :  

A companhia Ona Tourna :  
http://www.cieonatourna.com/ 
Infinun·e, criação 2021 :  
https://www.cieonatourna.com/creations/infinune/ 
La Bouche du Monde, pesquisa sobre as danças do orixá Exu :  
http://www.labouchedumonde.fr/ 
Criação in situ nas ruínas da abadia de Royaumont, França - 2018 :  
https://vimeo.com/290325228 
Performance criada entre os dois turnos das eleições presidenciais brasileiras 2018, Ainda dá, gestes pour 
un non-poème : 
https://vimeo.com/323804042 
Baile-espectáculo Cruzamentos - 2017 :  
https://vimeo.com/306428686 
Ntefi duo com Ana Pi - 2016 :  
https://vimeo.com/229215912 
AMA.Z - performance 2015 
https://vimeo.com/163148412 
Solo Atravessando... :  
https://vimeo.com/325304052 
Solo Atravessando... (Igreja St Merry - Paris) 
https://vimeo.com/116323451 

Jornal Libération do 2 de fevereiro de 2021  

" Multipliant depuis vingt ans les allers et retours au Brésil (...), elle se dit fascinée, de son côté, par le 
mélange d’«extrême précision» et par «la grande délicatesse des mouvements (...)». Ce dont témoigne sa 
dernière chorégraphie, Infinun·e, qu’elle vient tout juste de boucler. Soit un duo avec batteur en l’honneur 
d’Exu, divinité fondamentale, longtemps diabolisée par les colons, le symbole des croisements, l’unique et 
le multiple, cette part de l’impalpable sans qui rien n’advient. (…) » 

« Tendo viajado para o Brasil por vinte anos (…), ela diz estar fascinada pela mistura de « extrema 
precisão » e pela « grande delicadeza dos movimentos (…) ». Isto se reflete em sua última coreografia, 
Infinun·e, que ela acaba de completar. É um dueto com um baterista homenageando Exu, divindade 
fundamental, muito demonizada pelos colonizadores, símbolo das encruzilhadas, o único e o múltiplo, 
esta parte do impalpável sem a qual nada acontece. (…) » 

Jacques Denis _ Trecho do artigo "Candomblé : embrasez-vous" 
Seria « Le corps en transe » 
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A COMPANHIA ONA TOURNA 

A companhia Ona Tourna, com sede em Gennevilliers, na região parisiense, foi criada em 2009. Sua 
atividade está centrada na produção de espetáculos e sua difusão para um público mais largo possível.  

A partir da dança como eixo de criação, a companhia explora cruzamentos entre artes e culturas, 
particularmente na relação entre dança e música. Ela constrói uma forma singular de escrita que reúne a 
dança chamada de « contemporânea » com culturas oriundas de tradições extra-europeias, 
particularmente afro-brasileiras.  

Numa reflexão sobre os modos de manifestação da dança dependendo das culturas, as peças são 
apresentadas tanto no palco como em lugares não-teatrais, em diferentes relações com o público e o 
espaço: espetáculos, bailes, conferências-dançadas, criações « in situ », ou ainda performances. 

Desejando encontrar os públicos e defender o lugar da arte nas escolas, nas grandes cidades como no 
interior, a companhia Ona Tourna realiza numerosos projetos de transmissão, ações artísticas e 
sensibilização dos públicos. A criação com artistas amadores é um dos pilares do seu trabalho. 

CALENDÁRIO DE DIFUSÃO DE CAMINHOS·CHEMINS 

Entre o 9 e o 11 de fevereiro de 2023 
apresentações em diferentes espaços culturais da cidade de Salvador 
Dia 24 de fevereiro de 2023 
CAC - Centro de Artes e Comunicação - Universidade Federal do Pernambuco 
Av. da Arquitetura, s/n - Cidade Universitária, Recife - PE, 50740-550, Brésil 
Dia 9 de março de 2023 
Teatro Molière - Aliança Francesa de Salvador  
Av. Sete de Setembro, 401 - Barra, Salvador - BA, 40130-000, Brésil 
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