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Mercado Persa espera oito mil visitantes
Festival que reúne música, danças, workshops, palestras e feira de produtos árabes
ocorrerá de 21 a 23 de abril no WTC Events Center, em São Paulo.
André Barros

São Paulo – Espetáculos de dança e música,
workshops, palestras e uma feira de produtos típicos
árabes ocuparão os cerca de oito mil visitantes
aguardados pela organização da 23ª edição do
Mercado Persa – Congresso Internacional de Música,
Dança e Cultura Árabe, marcado para o feriado de
Tiradentes (21 a 23 de abril) em São Paulo. Idealizado
como uma confraternização entre praticantes de danças
árabes, o festival cresceu e se tornou referência na
área, atraindo todos os anos estrelas internacionais
para o País.
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Enquanto seguia com os últimos preparativos para a
edição de 2017, a organizadora Shalimar Mattar
conversou com a reportagem da ANBA. Ela é filha da
criadora do evento, a bailarina Samira Samia, uma das
precursoras da dança árabe no Brasil. “Desde 1995
Shalimar Mattar, organizadora do evento
organizamos, todos os anos, o evento”, conta Mattar.
“Na primeira edição compareceram 300 pessoas. Para
este ano esperamos repetir o resultado do ano passado, com oito mil participantes nos três dias
de Mercado Persa.”
Atrações não faltarão. O evento ocupará um andar inteiro do WTC Events Center, espaço
localizado na zona sul de São Paulo. Simultaneamente, quatro palcos receberão
apresentações de dança, workshops, palestras, desfiles de trajes e vários concursos, enquanto
uma feira oriental com 60 expositores oferecerá produtos típicos da região – bijuterias,
acessórios, CDs e DVDs, narguilés, livros, dentre outras coisas.
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São aguardados expositores internacionais: “Todos os
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anos recebemos um artista marroquino que faz arte com a
caligrafia árabe. Este ano esperamos também expositores
egípcios, que trarão alguns produtos locais. De toda
forma, grande parte dos produtos vendidos é originária
dos países árabes”, explica Mattar.

Em sua maioria voltados à dança e música árabe, os
workshops serão ministrados também por artistas
Feira reunirá 60 expositores
estrangeiros: um violinista sírio é presença garantida,
assim como um derbakista russo e uma bailarina
ucraniana. “Os russos estão em alta na dança árabe”, explica a organizadora, que destaca
também a presença de uma bailarina brasileira que há anos trabalha na Arábia Saudita.
Haverá ainda palestras gratuitas, com temas como saúde, beleza e danças, entre outros. Mattar
destaca ainda projetos sociais, como um voltado a pacientes com câncer de mama que têm na
dança um instrumento de recuperação.
“Tem muita arte, muita dança, muita coisa acontecendo
ao mesmo tempo”, comenta a organizadora. “Temos
excursões confirmadas de diversas regiões do Brasil”.
Os ingressos já estão à venda no site
www.mercadopersa.com.br, com preços que variam de
R$ 65 a R$ 130 – o mais barato, meia entrada, é
destinado a crianças de até 12 anos, idosos acima de
60 anos e praticantes de danças árabes. Alguns
workshops são cobrados à parte, mas todas as
palestras são gratuitas para quem adquirir uma entrada.
Os ingressos dos shows de sexta e sábado à noite
também são vendidos separadamente.
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Workshops e apresentações abordarão
música e danças típicas árabes

Shalimar Mattar aproveitará ainda o evento para lançar um livro de sua autoria, “Círculo Mulher”.
Uma noite de autógrafos está programada.
Serviço
Mercado Persa – Congresso Internacional de Dança, Arte e Cultura Árabe
De 21 a 23 de abril de 2017
WTC Events Center, Av. das Nações Unidas, 12.551 – São Paulo-SP
Ingressos: R$ 65 (meia), R$ 120 (inteira). Workshops e espetáculos são cobrados à parte.
Mais informações:
Site: http://www.mercadopersa.com.br
Telefone: + 55 (11) 5041-6103
http://www.anba.com.br/
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