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O FID se dedica a apagar algumas das “linhas abissais” (Santos,
2008), sempre invisíveis, que regulam a dança que se faz por
aqui. Ao buscar contribuir para uma Epistemologia Sul, a partir de
uma produção de pensamento sul-sul, a partir do que o mesmo
Boaventura Souza Santos propõe em seus textos, o FID intenta
explodir com as “microfísicas do poder” (Foucault; Deleuze,
2007) tão bem instaladas entre nós.
Seu primeiro passo foi o de abdicar do papel de porta-voz: cada voz
é sua porta. Não se trata de unir ou contrapor SUL a NORTE, mas
de fertilizar ações contra a hegemonia dos saberes gradeados,
passivos, disciplinados e conformistas. Para descapitalizar
hierarquias, movimentos de dominação, vigilância e poder. Eu te
respeito, você me respeita, nós conversamos, nós sobrevivemos,
nós vivemos, nós convivemos.
A epistemologia ou o pensamento Perspectivado pressupõe um
local privilegiado de um único olhar central em que os outros são
periféricos a este. Esta epistemologia é uma construção, não é
imanente, universal ou absoluta. E, portanto, não deve ser aceita
e praticada como Lei Universal, universalidade que se dissolve
em suor, saliva, bílis, excremento, lágrimas de alegria/ tristeza,
secreções ambivalentes.
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A biodiversidade da naturezacultura é bandeira da ecologia dos saberes. Não é
igualar ao Norte, não é Sul em relação ao Norte, mas Sul autônomo existindo com
sua própria epistemologia.
A epistemologia do Norte totalitário não reconhece o outro/ a alteridade SUL.
Simplesmente a desconsidera por não fazer parte de seu escopo epistemológico.
Por exemplo: quando aqui chegaram, os portugueses trataram os índios como
seres sem-alma, já que não eram católicos ou batizados. Das duas opções,
convertê-los à religião praticada pelos invasores ou dizimá-los, a segunda não
se configurava em crime. Como matar alguém que não tem alma? Quando os
invasores colonizaram a África, Américas do Sul e Latina e Caribe, ergueram
cercas, muros e outras fronteiras: eis as terras de “ninguém”, as terras devolutas.
Como por aqui não existia um sistema jurídico semelhante ao seu, tal ato de
apropriação, saqueamento, a invasão de terras não foi considerada, nem imoral,
nem ilegal. Ações de terror “legais”, apoiadas por uma epistemologia Norte
Globalizante.
O canibalismo é uma metáfora, metáfora da digestão do outro. A antropofagia
proposta por Oswald de Andrade (1928), os parangolés de Hélio Oiticica, os
bichos de Lygia Clark - eis pragmáticas desta epistelogia Sul. Cada pensamento
indisciplinado, questionador, includente, dialoga, pratica a epistemologia sul.
A proposta de desimperialismos do FID continua deflagrando utopias que
se fazem reais na medida das suas ações aqui, agora e adiante. Praticando
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desimperialismos aqui, ali, nós, eles, eu, você, juntos e/ou
separados, continuamente, permanentemente desenhando
cartografias de fluxos que não se esgotam, plurivetoriais.
Pensamento nômade que viaja por corpos e corpos, ambientes e
ambientes, corpos e ambientes, culturas-naturezas, aninhando
a epistemologia sul. Quando você escuta o joão-de-barro, vê
sua casa, e considera isso importante, está na epistemologia
sul. Quando você nada como o peixe-boi, faz epistemologia sul.
Quando você surfa na vitória-régia, isto é epistemologia sul. Mas
quando você não está fazendo nada disso, também pode ser
epistemologia sul.
Você, o joão-de-barro, o peixe-boi, o Ornitorrinco, a vitória-régia,
os coreógrafos, os cientistas, os artistas, os camponeses, os
índios, os operários, os sem-teto, os curadores de arte, os semedital estão produzindo conhecimento de várias formas. Todos
podem viver juntos. Todos podem aprender a conviver.
Adriana Banana | Diretora Artística FID

9

FOR A SOUTH EPISTEMOLOGY
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The FID 2008 is dedicated to erasing some of the “abyssal lines”
(santos, 2008), which are always invisible and regulate the dance
performed here. Attempting to contribute to a Southern epistemology,
through a South-South thought production, as proposed by Boaventura
de Souza Santos in his texts, FID aims to get rid of the “microphysics
of power” (Foucault; Deleuze, 2007) which are so well established
among us all over the world.
Its first step was to refuse the role of “mouthpiece”: each mouth
speaks for itself. It is not a question of getting South and North
united or opposed but rather to stimulate actions working against
the hegemony of fenced-in knowledge which is at once passive,
disciplinary and conformist, in order to blow out hierarchies and
movements of domination, vigilance and power.
I respect you, you respect me, we talk, we survive, we live, and we let
live. The Epistemology or the “Perspectivistic” thought presupposes
a unique, central and priviledged outlook in which the others are
peripheral. This epistemology was constructed, so it is not immanent
or absolute. Therefore, this epistemology should not be accepted
and practiced as a Universal Law; a universality which is dissolved
in sweat, saliva, bile, excrements, tears of happiness/sadness,
ambivalent secretions.
The biodiversity of natureculture is a mark of ecological knowledge.
It is not an attempt to become equal to the North; it is not the South
in relation to the North, but rather an autonomous South existing with
its own epistemology.
The epistemology of the totalitarian North does not recognize the
other/ the Southern alterity. It simply does not consider it because it is
not part of its epistemological aim. For example: when the Portuguese
arrived here, they treated the indigenous people as creatures without
soul, as they were not Catholics or baptized. From the two options,
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to convert them into a religion practiced by their invaders or to decimate them, the
second would not be have been considered a crime. How can you kill someone who
does not have a soul? When the invaders colonized Africa, South and Latin America
and the Caribbean, they built hedges, fences and other frontiers: vacant “public”
lands, “no man´s land”. As there was no legal system here covering such acts of
appropriation, looting, land invasion was not considered illegal nor imoral. Actions of
“legal’” terror supported by a globalizant North epistemology.
Cannibalism is a metaphor; a metaphor related to the digestion of the other. The
anthropophagism proposed by Oswald de Andrade (1928), the “Parangolés”
[Cape] by Hélio Oiticica, the “Bichos” by Lygia Clark – pragmatics of this Southern
epistemology.
Each undisciplined, investigative, inclusive thought promotes the dialogue and
practices the Epistemology of the South.
The FID’s proposal of destroying imperialism(s) continues to trigger utopias that
become actual according to one’s actions. Practicing anti-imperialistic actions here
and there, we, they, I, you, together and/or separately, will permanently carve endless
carthographies of multi-directional flows.
Nomadic thoughts that travel from body to body, environment to environment, body to
environment, culture to nature, sheltering the Epistemology of the South. When you listen
to joão-de-barro (ovenbird), see his house, and care about it, you are experiencing the
Epistemology of the South. When you swim with peixe-boi (fish-ox) you are experiencing
the Epistemology of the South. When you surf on vitória-régia (giant water lily), you are
experiencing the Epistemology of the South. But when you are not doing anything like
this, you can also be experiencing the Epistemology of the South.
You, João de Barro, Peixe-Boi, Ornitorrinco, Vitória Régia, choreographers, scientists,
artists, countrymen/women, indigenous people, workers, homelesses, artistic-curators,
those without a public calling, are producing knowledge in many ways. Everybody can
learn lto ive together. And can learn to do it.
Adriana Banana | FID’s Arstistic Director

TERRITÓRIO MINAS
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Em seus 10 anos de existência ou resistência, o TM - Território
Minas tem se pautado pelo constante diálogo com seu entorno.
Dessa forma, seu formato está constantemente se reinventando,
permeável e com diversas formas de ações ao mesmo tempo.
Ao olharmos para esses 10 anos de TM atestamos que a taxa
de complexidade na dança mineira se elevou por um esforço
notadamente coletivo e comprometido com a conquista de
autonomiaS. Por isso, o “território” de Território Minas tem o
sentido de diagramas de redes e não de “propriedades”, zonas
fechadas e métricas.
Toda a equipe do FID, através do TM, se sente realizada e CORESPONSÁVEL pela fertilidade artística que a dança mineira
vive atualmente. Entre as diversas conquistas lembramos de
algumas aqui: o lançamento da dupla Margô Assis e Luciana
Gontijo com a co-produção da coreografia “Experimento 1”.
Este trabalho é considerado um ícone do Território Minas:
depois que estreou no FID em 2000, viajou por todo o Brasil
somando mais de 40 apresentações. O que intriga aqui não é a
quantidade das apresentações, mas sim que um trabalho taxado
como “experimental” teve tantas apresentações. “Experimento
1” contribuiu para modificar a moral praticada, “experimental”
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deixou de ser entendido como algo ruim, desprovido de sentido e sem interesse
pela população. Começou a ser relacionado com “inteligência” e recusa a
mesmice.
De Uberlândia, lançamos nacionalmente a Cia de Dança Balé de Rua, coproduzimos Vanilton Lakka, Wagner Shwartz e Uai Q. Dança. De Ipatinga, coproduzimos e apresentamos a Hybridus.
Tivemos o privilégio de co-produzir e apresentar o primeiro solo de Tuca Pinheiro:
“He, She or It”. “Estudo sobre o Tempo” de Renata Ferreira (hoje entre Belo
Horizonte, Varginha e Nova Iorque), co-produção TM 2002, será reapresentado
neste ano.
Thembi Rosa, Jacqueline Gimenes, Meia Ponta Cia de Dança, Cia de Dança Mário
Nascimento, Gustavo Schettino, Camaleão Grupo de Dança, Wlap.Króclin, Vis,
Jambazaart, Movasse foram todos parceiros, sem vocês o TM não existiria e sem
seu empenho não seria este nosso Território.
Lançamos dois grupos ao propormos que coreógrafas como Lu e Margô, e Raquel
Pires testassem suas elaborações artísticas em outros corpos que não os delas
próprias. São eles o TM05 e o Idéia de Dança.
A ação hip hop com a participação de artistas e grupos do aglomerado da Serra,
Fatal Back, Cia dos Anjos, Faces e Capoeira Arte das Gerais; e o programa
FIDINHO em 2008 expõe o quanto território é fluxo, direções em movimento
que se conectam e coerem. Nessa lógica, percebemos que o entorno do
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Território Minas, artistas que não participaram diretamente de
nossas ações, foram se aglutinando, formando grupos, criando
espetáculos, exigindo políticas públicas e o suporte público que
nos é garantido por Lei – isso é construir autonomia em dança.
Território Minas é um espaço utópico que se tornou realidade.
Celebramos seus 10 anos com a certeza de que este, antes
embrião, hoje CORPO crescido, é um corpo formado por cada
um dos corpos ligados a este pensamento. Público, grupos,
artistas, imprensa, poder público, patrocinadores, todo o pessoal
que integra a equipe dos teatros que nos receberam. Parabéns a
todos nós e nossa vitória sobre a mesmice, pobreza, unanimidade
e totalitarismos estéticos!
Território sim, marcação de fronteiras em expansão e evolução.
Território como membrana, seletiva e permeável.
Território sim, de convivência, solidariedade e colaboração.
Território sem vigílias de fronteiras do conhecimento.
Território da interrogação, do pensamento crítico, da escuta
e da fala inteligente, porque está sempre em processo de
aprendizado.
Território do erro, da investigação, da experimentação.
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Território porque nossa fala coletiva é clara e sem subterfúgios: queremos nosso
espaço invisível e visível, infra-estrutura para produzir, queremos ser tratados
como produtores de conhecimento, trabalhadores e pesquisadores que é o
que somos. A dança tem suas especificidades que a delimitam, a separam do
teatro, do circo, da ópera, da música. A dança pode existir sem cenário, música,
figurino. Quando é pensamento do corpo é dança (Helena Katz). A dança exige seu
próprio Território de editais, de orçamentos específicos, de uma política pública
específica. Ao longo destes 10 anos, observamos e atestamos a vitalidade da
dança mineira: sempre presente, no território nacional, brasileiro, em todas as
mostras, editais e prêmios (exemplo: em 2002, Mostra Rumos Dança contou
com 5 grupos mineiros dentre um total de 13).
Território que estabelece relações que redesenham o mundo. Criamos contornos
com nossas práticas que demarcam nosso espaço.

TERRITÓRIO MINAS
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In its 10 years of existence or resistance, TM-TERRITÓRIO MINAS
has focused on a constant dialogue with its surroundings. Thus,
its shape is constantly reinventing itself: permeable with, at the
same time, many different means of action.
Looking back on these 10 years of TM we can confirm that the
level of complexity within Dance from Minas Gerais has increased
through collective, committed efforts to achieve autonomy. That´s
why the meaning of “territory” in Território Minas is linked to diagrams of nets and not of “proprieties”; closed metrical zones.
The whole FID team, through TM, feels fulfilled by, and
CO-RESPONSIBLE for, the artistic fertility that dance from Minas
Gerais has been experiencing recently. We can remember some
of the various achievements here: the launch of the duo Margô
Assis and Luciana Gontijo with a co-production of “Experimento
1” choreography. This work is considered an icon of Território
Minas: after its first night at FID in 2000, it has travelled all over
Brazil has thus accumulated more than 40 (forty) presentations.
What intrigues us here is not the amount of presentations, but the
question of how a work evaluated as “experimental” has been
able to have such a high number of presentations. “Experimento
1” has contributed to changing practiced morals: “experimental”
is no longer understood as something bad, deprived by meaning
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and of no interest to the population. It has started to be related to “intelligence”
and a refusal of sameness.
In Uberlândia we have nationally launched the Balé de Rua Dance Company and
co-produced Vanilton Lakka, Wagner Shwartz and Uai Q. Dança. In Ipatinga, we
have co-produced and presented Hybridus.
We had the privilege of co-producing and presenting Tuca Pinheiro first solo
piece: “He, She, It”. “Estudo sobre o Tempo” by Renata Ferreira (today spreading
her time between Belo Horizonte, Varginha and New York), co-produced by TM in
2002, will be represented this year.
Thembi Rosa, Jacqueline Gimenes, Meia Ponta Cia de Dança, Mário Nascimento
Cia de Dança, Gustavo Schettino, Camaleão Grupo de Dança, Wlap.Króclin, Vis,
Jambazaart, Movasse, amongst others, were all partners; without you TM could
not exist and without your effort it could not be our Territory.
We have launched two groups, proposing that choreographers such as Luciana
Gontijo, Margô Assis and Raquel Pires could test artistic works through other
bodies different from their own: these are TM05 and Idéia de Dança.
Hip Hop action, with the participation of artists and groups from Aglomerado
da Serra, Fatal Back, Cia dos Anjos, Faces and Capoeira Arte das Gerais and
the 2008 FIDINHO programme exhibit how territory means flows, directions in
movement that connect and join themselves.
In this frame of mind, we realized that Território Minas’ surroundings and artists
who did not take part directly in our actions were brought together and grouped,
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creating performances, demaning public policies and public
support guaranteed by Law- thus building autonomy in dance.
Território Minas is a utopian space that has become reality. We
celebrate its 10 years with the certainty that what was once an
embryo has today grown into a BODY; a body shaped by each of
the bodies connected to this idea.
The audience, groups, artists, media, public power, sponsors and
all the people involved in the theatre teams which have received
us: congratulations to all of us !
A territory, yes, making borders in expansion and evolution;
A territory as a membrane, selective and permeable;
A territory, yes, of living, solidarity and collaboration;
A territory without the vigil of frontiers of knowledge;
A territory of questions, constructive criticism, listening and
intelligent discussions, always undergoing a learning process;
A territory of mistakes, investigation, experimentation;
A territory because our collective discussions are clear, without
subterfuges: we want our invisible and visible space; our infrastructure to produce; we want to be treated as producers of
knowledge, workers and researchers, which is what we are.
Dance has its peculiarities which set it apart, separating it from
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theatre, circus, opera, and music. Dance can exist without scenarios, music or
costume design. “Dance is the Thought of the Body” (Helena Katz).
Dance demands its own territory. A territory with public calls, specific budgets,
and a specific public policy.
During these 10 years, we have observed and can bear testimony to the strength
and quality of dance from Minas Gerais: always present, in the national Brazilian
territory, in all exhibitions, public calls and award ceremonies (e.g. in 2002, the
Prêmio Itaú Cultural/ Mostra Rumos Dança award saw 5 groups from Minas
Gerais amongst a total of 13 groups).
A territory that establishes relationships, re-mapping the world. We create outlines
through our practices which mark out our space.

DANÇA PRECÁRIA | 2008

MARGÔ ASSIS | Minas gerais
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Animal metabólico, entre suas membranas, sua dança pergunta: o novo
pode estar no esgarçamento das nossas percepções?
Animal humano, animal vertebrado, animal bípede, animal margô, animal sanguíneo e venoso, animal sináptico, animal medular, veja bem,
essa sua dança precária pode expor a fragilidade da nossa percepção.
Entretanto, isso devolve para você esta força colossal e singular neste
seu corpo sempre atento ao mundo.
Músculos em espasmos filosóficos.
Exuberância de estranhamento.
Rasgos de suavidade nos distanciam nós de sua dança por questões
naturalmente físicas, milisegundos de vazio. Neste vazio, vazam pontos,
segmentos e planos entre seus órgãos e entre nós.
Dança precária é uma metáfora do corpo frágil, quebradiço, contínuo de
mudanças: cosmologia em expansão, natureza em transformação permanente. A vida se modifica, mas não de qualquer modo, seletivamente,
aos arrancos ou de outros jeitos.

Metabolic animal, between your membranes, your dance make us think:
can the new exist within the frays of our perceptions?
Human animal, vertebrate animal, biped animal, margô animal, blood
and venous animal, synaptic animal, marrowy animal, watch out, your
precarious dance can expose the fragility of our perceptions.
However, it gives you back this colossal and singular strength in your
body always mindful of the world.
Muscles in philosophical spasms.
Exuberance of weirdness.
Tears of suavity make us distant from your dance merely because of
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natural physical issues, a gap of milliseconds. In this emptiness In this gap, empty points,
segments and plans between us and your organs.
Precarious dance is a metaphor of the fragile; breakable, continuous in a changing body:
cosmology expanding, nature transforming itself permanently. Life changes itself, but not
in any way, selectively through jerks or other means.
Adriana Banana
Coreógrafa e diretora artística do Clube Ur=H0r. Graduada em Filosofia (UFMG)
e mestre em Dança (UFBA).
Choreographer and Clube Ur=H0r`s artistic director.
Graduated in Philosophy (UFMG). Master in Dance (UFBA).
Concepção e Dançarina/ Invention and Dancer Margô Assis Objetos e Percursos Sonoros/
Sounds Journey and Objects O Grivo Iluminação/ Light Design Telma Fernandes Produção/
Production Luiza Arantes, Alexandre Coelho Graphic Designer Rafael Maia Ilustração/ Illustration Selma Albuquerque Fotos/ Photos: Patrícia Azevedo Assessoria técnica/ Technical Assistent
Guilherme Pam Gestão financeira/ Financial Artmanagers
Agradecimentos/ Thanks to Adriana Banana, Cláudia Dicker, Beatriz Moreira, Luiz, Lulu, Thembi,
Lu, Cris Barra, Elias, Tuca, Cláudia, Waneska, Aryane, Denise Stutz, Keyla, Marise, Dudude, Maurício,
toda equipe do FID, todos meus alunos e amigos/ FID´s team and all my students and friends.
Apoio/ Support Projeto realizado através do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura de Belo Horizonte/ Project carried out through the Cultural Incentive Municipal Fund - Belo Horizonte.

Thembi Rosa + O Grivo + Rivane Neuenschwander | MINAS GERAIS

VERDADES INVENTADAS | 2008 (INSTALAÇÃO COREOGRÁFICA)
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O foco ainda parece o mesmo – composição – , embora já diferenciado
em seu sentido e compreensão pelo tanto que se maturou ao longo das
várias experimentações para configurá-lo.
Já a busca é sempre outra, pois vai surgindo como possibilidade de novos
encaminhamentos a partir do próprio processo em curso, até firmar-se
como um vetor de continuidade da configuração daquele foco.
Desde as propostas de criação coreográfica anteriores, experimentadas
no solos “Ajuntamento” (2003) e “Confluir” (2006) e no dueto “Regra
de Dois” (2006), criado com Renata Ferreira, o sentido de composição
vem sendo explorado em diferentes graus de flexibilidade da sua
estrutura, num percurso de crescente flexibilização. Em “Ajuntamento
“Thembi buscava “ajuntar” em seu corpo estruturas coreográficas fixas
encomendadas a quatro diferentes coreógrafos (Dudude Hermann,
Rodrigo Pederneiras, Adriana Banana e Luciana Gontijo) cujas lógicas de
organização corporal e compositiva, apresentavam diferentes graus de
familiaridade com seus próprios padrões de corporalidade e composição.
Ali, a parceria com O Grivo, que também se ajuntou acrescentando uma
trilha sonora única a todo o conjunto, já parecia evidenciar os próprios
limites de assimilação das diferenças pelo corpo. Em “Regra de Dois”,
a parceria com Renata Ferreira experimentava uma lógica compositiva
mais aberta a soluções pessoais que, no entanto, respondiam a um
conjunto de regras previamente estabelecido por ambas. Em “Confluir”, a
experiência de testar a maleabilidade de sua própria condição corporal na
assimilação de estruturas coreográficas encomendadas complexificouse pelo procedimento adotado: os dois coreógrafos convidados
Rodrigo Pederneiras (Grupo Corpo) e Alejandro Ahmed (Grupo Cena
11) propunham seqüências que depois de assimiladas separadamente
sofriam interferências mútuas, gerando um material híbrido que, embora
visivelmente equalizado em suas estridências diferenciadoras pela
corporalidade da Thembi, e, mais uma vez, envolvido pela singularidade

23

sonora do O Grivo, apresentava uma intrigante impressão de “descompasso” coreográfico.
Como uma pista para compreensão das diferenças lógicas de composição entre os dois
coreógrafos, esse descompasso talvez seja a resultante mais significativa dessa experiência
– que já carregava questionamentos caros à compreensão da dança contemporânea,
tais como as noções de autoria, repertório, memória e coreografia – pois evidencia uma
distinção negligenciada pelos estudos e práticas coreográficas: entre passos e princípios
de articulação.
Agora, com “Verdades Inventadas” Thembi parece sintetizar as diferentes buscas e
valer-se de suas resultantes para buscar um outro campo de ativação das mesmas
forças, propondo-se ao exercício compositivo de uma estrutura ainda mais flexível: a
improvisação. Sabida que é da necessidade de parâmetros claros para manuseio do
repertório em tempo real, Thembi adota a instalação interativa como recurso de geração
de instabilidade com que seu corpo deverá lidar para encontrar outros padrões de
articulação com a ambiência construída pela artista plástica Rivane Neuenschwander
em colaboração com o duo instrumental O Grivo. A autonomia até aqui situada em cada
coisa (corpo, sonoridade, movimentação, espaço) passa a referir uma capacidade de
gerenciamento de regras, agora gerada e conduzida pelo sistema que se formou entre
as coisas interagindo num mesmo campo. É assim que “Verdades Inventadas” desmente
sua própria singularidade e demonstra que todas as verdades são pura composição.

The focus – composition - seems to be the same, although there are differences in
meaning and understanding, as the piece has matured through experimentation when
it was being set.
Research, on the other hand, has introduced other perspectives. Possibilities for new
directions have appeared from within its own processes whilst still in progress, until they
have become established and shaped as a vector of continuity.
Since her previous choreographic creations proposed and experimented through her
solos “Ajuntamento” (2003) and “Confluir” (2006), and in her duet “Regra de Dois”
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(2006), created along with Renata Ferreira; Thembi has explored the
sense of composition through different levels of flexibility and structure:
a journey of increasing flexibility.
In “Ajuntamento”, Thembi tried to “join” fixed choreographic structures
commissioned by four different choreographers (Dudude Hermann,
Rodrigo Pederneiras, Adriana Banana and Luciana Gontijo). These
choreographers’ logics of bodily and compounded organization presented
different levels of familiarity with Thembi´s own standards of corporality
and composition. In partnership with O Grivo, who also collaborated, a
unique soundtrack was added to all the pieces. This partnership seemed
to bring to the fore the body own limits for assimilating differences.
In “Regra de Dois”, in partnership with Renata Ferreira, Thembi attempts
a compositional logic more open to personal solutions which, at the
same time, responds to a set of rules previously established by both.
In “Confluir”, the experience of testing the flexibility of her own body
condition, through the assimilation of commissioned choreographic
structures becomes complex because of the procedure adopted.
Two choreographers were invited to collaborate in the piece: Rodrigo
Pederneiras (Grupo Corpo) and Alejandro Ahmed (Grupo Cena 11), and
they proposed sequences which, after being assimilated separately,
have made mutual contributions, generating hybrid material. Although
their resonance is visibly balanced through Thembi´s body, once more,
enhanced by the singular sound of O Grivo, an intriguing impression of
“out of time” choreography is produced.
As a clue to understanding the logical differences in composition
between the two choreographers, this out of time effect might be the
most significant result of this experience - which has already introduced
tough questions for the understanding of contemporary dance, such as
notions of authorship, repertory, memory and choreography- giving
evidence for neglected distinctions in choreographic studies and
practices as regards steps and principles of articulation.
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Now, in Invented Truths, Thembi seems to synthesize various elements of research, making
use of their results in order to search for another field to activate the same strengths. She
proposes compositional exercises with an even more flexible structure: improvisation.
Knowing that it is necessary to have clear parameters in order to use the repertory in real
time, Thembi adopts interactive installation as a resource generating instability, which her
body will have to deal with in order to find other standards of articulation together with
the ambivalence constructed by the visual artist Rivane Neuenschwander in collaboration
with the instrumental duo O Grivo.
The autonomy which was, up to now, found within each entity (body, sound, movement,
space) now becomes related to a capacity for managing rules, generated and conducted
by the system which has been built among things interacting within the same field.
Thus, “Invented Truths” belies its own singularity and demonstrates that all truths are
merely composition.
Fabiana Dultra Britto
Crítica de dança, professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Dança da UFBA.
Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP).
Doctorate in Communication and Semiotics (PUC-SP) Teacher and Coordinator of the Graduate Dance
Program (UFBA). Associate Dance Critic of APCA.
Projeto e Bailarina/ Project and Dancer Thembi Rosa Instalação/ Installation Rivane
Neuenschwander em colaboração com/ in collaboration with O Grivo Sonorização e Trilha
Sonora/ Sound Design and Music O Grivo Figurino/ Costume Ronaldo Fraga Vídeo/ Video
Roberto Bellini
Projeto viabilizado pelo Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2007/ This project was carried out
through Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2007.

RENATA FERREIRA | Minas gerais / ny

ESTUDO SOBRE O TEMPO | 2002 co-produção fid 2002
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O tempo só tem uma realidade: a do instante
O trabalho “Estudo sobre o tempo” de Renata Ferreira em 2002, ano da
sua estréia no FID Território Minas, tinha uma situação bem específica:
investigar processos adaptativos do corpo após uma intervenção
cirúrgica no joelho esquerdo. Seu período de pesquisa se iniciou
justamente com a cirurgia, e é notável como um fato como este, que
costuma afastar os dançarinos da sua prática, se transformasse em
ignição para seu processo de criação. Transcorridos seis anos, quais
serão as atuais questões do seu “Estudo sobre o tempo”? Não se trata
mais de um organismo em recuperação cirúrgica, nem mesmo de um
trabalho que foi sendo apresentando ao longo deste tempo, ele teve sua
ocorrência naquele contexto e agora se apresentará de novo.
Ao lembrar hoje do que ele foi - o foco de atenção no corpo, a nudez, a
ocupação de uma sala de ensaio, o som do ambiente, as pessoas em volta
sentadas muito próximas - faz pensar que o tempo de conhecer e distinguir
os movimentos, a atenção aos incessantes ajustes que acontecem no
corpo, seja mesmo um modo de estar no mundo que se articula com
um modo organizativo de dança. E este, por sua vez, não é atemporal se
relaciona com tantos outros corpos, outras danças, outros conhecimentos,
enfim, é uma síntese que se estabelece em correlação com outras.
Sendo possível dançar este trabalho sem a condição da recuperação
da lesão, afinal, qual era a relevância dessa fragilidade para o contexto
da coreografia? O quanto isto realmente importa para a escrita desse
movimento? Parece que ao se concentrar em um caso nítido de lesão

27

e adaptação, o Estudo sobre o tempo esteja exacerbando aquilo que é inerente a todo
processo evolutivo, se modificar.
E no caso da coreógrafa ser a bailarina a visibilidade das suas questões e modificações
poderão ser ainda mais contundentes, em especial, para aqueles que a acompanham.
E para todos, mais uma oportunidade de ver como uma configuração de dança não se
justifica apenas pela história de um sujeito, mas sim, pelas novas relações, perturbações
que continuamente se estabelecem entre corpo e ambiente.
Não à toa este trabalho se apresenta de novo, certamente suas questões e aquelas que
podem emergir a partir das interações com essa proposta têm uma alta conectividade
com as atuais discussões de dança. Como diz Fabiana Britto, na sua tese de doutorado,
“são as propriedades da dança que estabelecem as condições para sua historiografia
que, então, poderá ser pensada não em termos de percursos traçados por agentes, que
distintos do seu meio, modificam-se uns aos outros conforme dominâncias hierárquicas
atribuídas a eles mas, sim, como a narrativa dos processos não lineares de co-definição a
que estão submetidos todos os organismos, sistemas e ambientes, simultânea, indistinta
e involuntariamente.”

Time has only one reality: the reality of moment
“Study About Time” by Renata Ferreira was produced in 2001, her first year in FID
Território Minas, and had a specific situation: to investigate the adaptive process of the
body following surgery to her left knee. She started her research exactly during the time
of the surgery and it is notable that such an event, which normally keeps the dancer far
away from her/his practice, has turned into the impetus behind her creative process.

28

Six years on, what are the issues now explored by her “Study About
Time”? It is no longer related to an organism recovering from surgery,
not even related to work which has been presented so far. It derived
from this context and will now be presented again.
Remembering today the meaning behind the piece – focus on the
body, nakedness, the occupation of empty space, environmental sound,
the surrounding people sitting close in - makes us think that timing:
knowing and distinguishing movements, and the attention to incessant
body adjustments, are, for sure, a way of being in this world, articulated
as an organized way of dancing. And it is not, in itself, timeless. It is
related to many other bodies, dances, knowledge. In any case, it is a
synthesis that establishes itself in correlation with others.
The fact that it is possible to perform this work without being in the
recovery process, eventually leads us to wonder - what is relevant about
this fragility in relation to the choreography context? How much does this
matter to the movement’s written process? It seems that through focusing
on a clear case of injury and adaptation, “Study About Time” magnifies
what is inherent to the evolutional process – change ourselves.
Given that the choreographer is the ballet dancer, the visibility of her
questions and changes might be even more bruising, especially for
those who are following her work. And, for everyone, this is one more
opportunity to see how dance shapes do not only justify themselves
through the subject history, but, for sure, by new relations and
disturbance that continuously establish themselves between the body
and the environment.
It is not for nothing that this work is presented once again. Indeed, its
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issues and those which appear through its interactions with this proposal, are strongly
connected to current discussions regarding dance. As Fabiana Britto says in her PhD
thesis , “the proprieties of dance establish conditions linked to its historiography, which
can thus be thought of not in terms of pathways traced by agents, who, being different
from their environment, modify one another according to the hierarchical dominances
assigned to them, but rather as the narrative of the non-linear process of co-definition
in which they are subject to organisms, systems and environments simultaneously,
indistinctly and involuntarily”.
Thembi Rosa
Coreógrafa e dançarina. Graduada em Letras (UFMG). Mestranda em Dança (UFBA).
Choreographer and dancer. Degree in Language and Literature (UFMG). Master degree student
(Dance / UFBA)
Concepção e Criação/ Conception and Creation Renata Ferreira Luz/ Lighting em construção/
under construction Trilha/ Soundtrack som ambiente/ environment sound

(WORK in PROGRESS) CAMALEÃO | Minas gerais

Continue reto, sempre em linha reta! E vai com deus...
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A

é a menor distância entre dois pontos.
(...) Os homens andam felizes, e também
As mulheres, porque todos aprendem a nadar antes dos
sessenta. Hoje, neste século, morre-se afogado mais tarde.
O mundo é perfeito de todos os lados,
Menos no lado onde estamos: como um sólido geométrico
Belo que cai em cheio na cabeça desprevinida. (...)

Fragmento de “Descrição de uma cidade” de Gonçalo M. Tavares
Qual o espaço que existe entre dois pontos se ao passarmos por
um deles iremos, de alguma forma, abandoná-lo? Quando só existe
alternância, as distâncias e espaços entre os pontos podem tornar-se
formas da experiência, podem demandar temporalidades outras, ritmos
distintos. Nomadismo e errância. O que fazemos quando encurtamos
as experiências que se passam entre os vários pontos pelos quais nos
movemos na trama da nossa existência?
As tensões entre sedentário e nômade, entre ficar e partir, entre
responder e silenciar são operadores que pontuam “Continue reto,
sempre em linha reta! E vai com Deus”... proposta coreográfica do
Camaleão Grupo de Dança.
Se a menor distância entre dois pontos é uma reta, como podemos
percorrê-la? Como iremos passar por esses pontos? Como iremos
abandoná-los para alcançar outros? São pelas formas de deslocamento
e modos de atravessar que iremos explorar as distâncias entre os pontos.
De caminhão, a beira da estrada, tornando-se andarilho, abrindo-se
para estar on the road que experimentamos o deslocamento. Ironia
pensar em retas, as bússolas apontam para a desorientação, condição
fundamental da paisagem. De pé. Novamente. Não pode parar.
O “Cavaleiro da Triste Figura”, Dom Quixote, nos convoca a pensar o
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que aprendemos, vemos e experimentamos ao percorrer. Ao deslocar somos também
“desbravadores de nós mesmos”. Mas o que nos faz mover? As inquietações das
muitas perguntas que nos fazemos o tempo todo? Receber um “não”? A fé em algo
divino? O desejo-nômade? O texto já está escrito no corpo e assim nos deslocamos,
carregando conosco os textos, memórias e tempos que vão nos compondo conforme
seguimos. Às vezes esperamos diante da estrada mostrando nosso corpo diante do que
passa. Tempo de acumulação e de passagem confrontados pelo Camaleão a beira da
estrada. “E se eu passasse por ali e levantasse meu braço?” O tempo da fugacidade
do agora ajusta-se às estratégias de sobrevivência de quem sempre passa, de quem
sempre está em movimento. O nômade ajusta-se e inventa seu espaço na errância.
Constrói seus movimentos e formas de vida. Com atrito e tensionamento adequa-se ao
que acontece agora. Talvez seja isso que o Camaleão Grupo de Dança tenta explicitar
com as proposições que compõem esse work in progress: a condição da experiência
é o deslocamento, mesmo sem sair do lugar onde nosso corpo está. Deslocar-se pelo
território da dúvida, da invenção e do pensamento.
O work in progress parece materializar e intensificar a própria situação conceitual
abordada. Não há sedentarismo. As propostas apresentadas podem se alterar, as partes
podem ser agrupadas de outras formas gerando uma abertura para outros deslocamentos,
sempre necessários para a criação artística contemporânea.

The

is the small distance between two points.
(...) Men are happy, and Women as well,
because everybody learns how
to swim before they are sixty.
Today, in this century, we can be drowned later.
The world is perfect from all sides.
But not on the side where we are: as a geometric solid.
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Beauty that drops fully on the unprepared head. (...)
[Free translation]
Fragment of “Descrição de uma cidade [Description of a city]”
by Gonçalo M. Tavares
What is the space that exists between two points if, in a way, passing by
one of them we abandon it? When only alternation exists, the distances
and spaces between the points can become ways of experiencing and
can demand other temporalities, different rhythms. Nomadism and
errants. What do we do when we shorten the experiences happening
between the various points in which we move, plotting our existence?
Tensions between sedentary and nomad, between staying and going,
between answer and silence are mechanisms that punctuate “Keep
going straight, always straight… And go with God”, a choreographic
proposal from the Dance Group Camaleão.
If the smaller distance between two points is a straight line, how can
we go through it? How can we go through these points? How will we
abandon them in order to reach others? It will be through means of
displacement and means of crossing that we will explore the distances
between the points. By truck, by the roadside, being a hiker, opening
ourselves up to be on the road where we experiment displacement.
It is ironic to think about straight lines; compasses point towards
disorientation, a fundamental condition of the landscape.
Standing up. Again. Cannot stop.
The “Knight of the Sad Figure”, Dom Quixote, invites us to think about
what we have learnt, seen and experimented by going through it. By
moving, we are also “the explorers of ourselves”.
But what does make us move? The worry created by the many questions
we ask ourselves all the time? When we are told “no”?
Is Faith something divine? The nomadic-desire?
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The text is already written in the body and thus we move, carrying with us the texts,
memories and moments that will compound us as we go. Sometimes we wait in front of
the motorway showing our body to what is passing by.
Times of accumulation and passage are confronted by Camaleão at the roadside. “If I
passed by there and lifted my arm?” Now, times of fugacity adjust themselves to the
strategies of living of those who always pass by, who are always in movement.
The nomad adjusts himself/herself and invents his/her space in errancy; constructing his
movements and way of life. With disagreement and tension he adequate himself/herself
to what is happening now.
This might be what the Dance Group Camaleão is trying to clarify through the propositions
that compound this work in progress: the condition of experience is displacement, even
without leaving the place where our body is. Move yourself through doubt, invention and
thinking territory.
The work in progress seems to materialize and intensify the very conceptual situation
broached. There is no sedentarism. The proposals presented can be altered and parts
can be grouped in different ways, generating an openness to other displacements, always
necessary to contemporary artistic creation.
Eduardo de Jesus
Professor da Faculdade de Comunicação e Artes (PUC-MG). Mestre em Comunicação Social pela
UFMG e Doutor em Artes (ECA/USP-SP). É membro da Associação Cultural Videobrasil.
Teacher in the Communication and Arts (PUC-MG). Master´s degree in Social Communication from
UFMG and doctor´s degree in Arts (ECA-USP). Member of Associação Cultural Videobrasil.
Direção Geral/ General Direction Marjorie Quast Direção Artística e Coreográfica/ Artistic
and Choreographic Direction Tuca Pinheiro Assistência de Direção/ Direction Assistent
Inês Amaral Concepção e Coreografia/ Conception and Choreography Tuca Pinheiro,
Grupo Camaleão Intérpretes Criadores/ Dancers Tuca Pinheiro, Lívia Espírito Santo, Douglas
Fernandes, Pedro Romero Produção/ Production Camaleão Grupo de Dança, Núcleo Artístico

+ FACES capoeira artes das gerais | Minas gerais

AÇÃO HIP HOP FATAL BLACK + CIA DOS ANJOS

34

SIMILARIDADES DE PENSAMENTOS DO HIP HOP E DA
DANÇA CONTEMPORÂNEA ROMPEM COM PADRÕES EM
EVENTO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO FID
Certamente, muitas pessoas vão se perguntar o que faz uma Ação
Hip Hop em meio as atividades do FID-Fórum Internacional de Dança
2008. Mas a integração de culturas e manifestos é simples de ser
entendida quando percebemos que tanto o FID quanto a Ação Hip
Hop tem características similares. Tanto o Hip Hop quanto a dança
contemporânea, principal alicerce do FID, são movimentos culturais
que emergiram por volta dos anos 60. Ambos queriam mudança. O
Hip Hop reinvidicando espaço e voz para as pessoas das periferias e
a dança contemporânea como um jeito novo de pensar o corpo e seus
movimentos, como elucida Helena Katz em seu livro “Um, dois, três. A
dança é o pensamento do corpo”, publicado pelo FID Editorial. Os dois
fugiam – e ainda fogem – de rótulos. Não há regras impostas e sim
perguntas, questionamentos sobre padrões, protestos e rompimentos
com culturas clássicas.
Essa afinidade de interesses entre a dança contemporânea e o Hip Hop no
FID surgiu dessas similaridades de pensamentos e do desejo de aprender
com o novo, integrar culturas e romper com padrões. “O Hip Hop verbaliza
os pensamentos de nossa juventude através da dança. É um tempo e
espaço que temos para ocupar a nossa mente, além de ser um modo de
vida e diversão”, conta Sheyla Santana Bacelar, 20, líder do Fatal Black,
que se apresentará no “Ação Hip Hop”, evento da programação do FID,
juntamente com os grupos Face, Cia. Dos Anjos e com uma turma de
percussionistas. “Quando praticamos o Hip Hop praticamos a cidadania,
a educação. Somos uma verdadeira família, que se ajuda, dá conselhos,
‘puxa a orelha’ uns dos outros”, completa Sheyla.
A líder do Fatal Black conta que o Hip Hop ajuda os jovens a encontrar
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respostas sobre questões do cotidiano, a se expressar, fazendo-os mais livres e sem
carapuças. “Passamos a ter mais coragem para encarar a vida e mais auto-estima
também”, conta Sheyla Bacelar que diz que nos encontros do Fatal Black os jovens passam
uma parte do tempo pensando, refletindo sobre a vida e expressando os resultados das
idéias surgidas ali em movimentos coletivos onde surgem as coreografias do grupo.
Essa idéia do pensar a dança faz a Ação Hip Hop ser um casamento perfeito com o
FID que sempre fugiu de ser simplesmente um festival repleto de apresentações de
companhias de dança e se posicionou como um movimento para a reflexão sobre a
dança e o corpo; que está sempre em busca de abordagens sobre as interações da
dança em nossa sociedade, mostrando um posicionamento filosófico e inteligente sobre
este processo. “Ao integrar os movimentos queremos que levar as pessoas a reflexão, a
ruptura de paradigmas e a um novo olhar sobre os movimentos que a dança possibilita”,
explica a diretora de pesquisa do FID, Mônica Simões.

HIP HOP ACTION
SIMILARITIES OF THOUGHT BETWEEN HIP HOP AND CONTEMPORARY
DANCE BREAK STANDARDS IN EVENTS WITHIN THE FID PROGRAMME
Certainly, many people will ask themselves why we should include a Hip Hop Action
within FID – Fórum Intrenacional de Dança – 2008 – activities. But the integration of
cultures and manifestations can be understood simply when we perceive that the FID
and Hip Hop Action have similar characteristics. Hip Hop and contemporary dance,
the main basis of the FID, are both cultural movements that grew up around the 60’s.
Both were searching for change: Hip Hop requesting space and a voice for people on
the margins of society and contemporary dance with its new way of looking at the
body and its movements, as Helena Katz says in her book “Um, dois, três. A dança
é o pensamento do corpo [One,two, three. Dance is the body´s thought]”, published
by FID Editorial. Both were escaping - and still escape – from labels. There are no
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imposed rules, but rather questions, queries about standards, protests
and breaks with classic cultures.
This affinity of interests between contemporary dance and Hip Hop within
FID sprung from these similarities of thought and from the desire to learn
through new elements, integrating cultures and breaking standards.
Sheyla Santana Bacelar, 20 years old, says “Hip Hop verbalizes youthful
thoughts through dance. It is a moment and space that can occupy
our mind, as well as being a way of life and fun”. She is the leader of
“Fatal Black”, which will present the “Hip Hop Action”, event in the FID
programme, together with the groups “Face”, “Cia”, “Dos Anjos” and
also with a drum group. “When we practice Hip Hop we are practicing
citizenship and education. We are a family helping each other, giving
advice, telling off each other”, Sheyla also says.
The “Fatal Black” leader says that Hip Hop helps young people to find
answers to questions regarding daily life and helps them to express
themselves, making them freer, without masks. “We start to have more
courage to face life and more self-esteem as well”. Sheyla Bacelar
says that in “Fatal Black”’s meetings youths spend part of their time
thinking, reflecting on life and expressing the ideas emerging from
this through collective movements and group choreography.
This way of thinking about dance makes Hip Hop Action a perfect partner
to the FID, which has always been more than simply a festival full of
dance groups’ performances and has positioned itself as a movement
thinking about dance and the body, always looking for approaches
to talk about the interactions of dance in our society, manifesting an
intelligent, philosophical position related to this process. “By integrating
movements we want to make people think, break paradigms and
introduce a new way of looking at movements made possible through
dance”. Mônica Simões, FID Reseach Director, explains.
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Érika Pessoa
Graduada em Relações Públicas (Faculdade Newton Paiva-MG). Especialização em Marketing.
Assessora de Imprensa FID.
Graduate in Public Relations with a specialization in Market (Faculdade Newton Paiva-MG).
Press FID.
HIP HOP ACTION
Coordenação Geral/ General Coordination Scheyla Santana Bacelar
Fatal Black
Coordenação e Dançarina/ Coordination and Dancer Scheyla Santana Bacelar Dançarinos/
Dancers Felipe Ribas, Carlos Augusto Ferreira, Ana Carolina Sacramento de Jesus, Paulo Ricardo
Nascimento dos Santos, Sara Moreira dos Santos, Isabela Carolina Pereira, Everton Roberto Falcão
Capoeira Artes das Gerais
Mestre/ Master Jaime Alves Pimenta Percussão/ Percussion Kênia Vieira Pimenta, Wysller
Leôncio Dias, Ricardo Rosa de Jesus, Diego Juliano Cordeiro Valdares, Jordan Vieira Pimenta
Cia dos Anjos
Produção e Dançarino/ Production and Dancer Wallison Luiz Sebastião Dias Dançarinos/
Dancers Cristina Aparecida Pereira Melo, Daniel Brand de Souza, Fernanda Batista Silvério, Isadora
Buarque, Jackson Dias de Freitas, Jonatas Gonçalves Ribeiro, Junio Dias de Freitas, Lucas Arcanjo
Gonçalves, Lorena Carvalho de Abreu, Romero Ferreira da Silva, Waderson Antônio Silva
Faces
Produção e Dançarino/ Production and Dancer Wallison Luiz Sebastião Dias Dançarinos/
Dancers Sandra da Silva Freitas, Fábio Moraes, Jéferson Daniel, Daniel Brand de Souza, Jonatas
Gonçalves Ribeiro, Junio Dias de Freitas

BOLSA PESQUISA

Uma Cachaça que se chama Dança | 2008 co-produção fid 2008

cris oliveira e paulo chamone | MINAS GERAIS
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Vídeo-Documentário:
Uma cachaça que se chama Dança
A Cachaça que os gregos registram como ‘ácqua ardens’, ou água
que pega fogo, nas mãos dos Alquimistas se transforma em água
da vida, é atribuído a ela propriedades místico-medicinais. A ‘Eau
de Vie’ é receitada como elixir da longevidade. Pela fermentação
da substância os egípcios antigos curavam várias moléstias
inalando seu vapor. É algo ancestral.
A dança na sociedade e na cidade é uma manifestação cultural.
Um rito ligado ao bem estar mental, físico e até espiritual. É
uma forma de ‘expurgo’ da vida cotidiana, para se estar só ou
compartilhar com pessoas queridas.
O corpo no momento em que dança, experimenta diferentes
estados, são corpos livres, soltos, relaxados e com sentimentos
de prazer e satisfação. É um ato que envolve pulsão, transe,
amizade, bem estar, paixão, sedução, liberdade e adoração.
A dança aproxima as pessoas. A dança traz um potencial
transformador na nossa relação entre o corpo, o outro e o mundo.
E assim como a cachaça, a dança é apreciada por todos.
Cris Oliveira

Performance: O Último a Parar
“O Último a Parar” surge da reflexão: O que é a dança pra você?
Confesso que fiquei incomodado e constrangido pela dificuldade
em organizar palavras e concluir uma resposta satisfatória para
mim. A dança contextualiza os corpos nos tempos e nos espaços,
abre possibilidades para dilatar conceitos de artista como
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cidadão estando ele na pista, nos bailes, nos palcos, nas academias,
na rua, nas quadras, nas universidades...; dançando, disponibilizando
conhecimento, compartilhando, sociabilizando! Sendo feliz!
Tuca Pinheiro

Video-Documentary:
Uma cachaça que se chama Dança
Cachaça, registered by the Greeks as ‘ácqua ardens’, or water which
catches fire, is transformed, in the alchemists hands, into water of life and
mythical-medicinal proprieties are attributed to it.
‘Eau de Vie’ is prescribed as a longevity elixir. Through the fermentation of
this substance the ancient Egyptians healed several illnesses by breathing
in its steam. It is something ancestral.
Dance, within society and the city is a cultural manifestation. A rite
connected to mental, physical and even spiritual welfare. It is a kind of
daily “purge”, to experience on your own or to share with dear people.
The body, when dancing, tries out different states. Bodies are free,
loose, relaxed, with feelings of pleasure and enjoyment. This is an act
that involves impulse, trance, friendship, well-being, passion, seduction,
freedom and worship.
Dance approximates people. Dance brings about transformative potential
in the relationship between the body, the other and the world. And thus,
like cachaça, dance is appreciated by everybody.
Cris Oliveira
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Performance: O Último a Parar
“O Último a Parar [The last to stop]” springs from a reflection: what
is dance for you?
I admit that I was troubled and ill-at-ease because of the difficulty of
organizing words to come up with a satisfactory answer for myself.
Dance contextualizes bodies in time and space, opening up new
possibilities to expand concepts of the artist as a citizen on the dance
floor, at balls, on stage, at the gym, on the street or sports court,
at university…, dancing to make knowledge available, to share, to
socialize! Being happy!

Tuca Pinheiro

Equipe Angioma/ Angioma Staff
Produção e Direção/ Production and Direction Cris Oliveira Casting,
Produção de Imagem e Som/ Casting, Sound and Video Production
Paulo Chamone Fotografia, Câmera, Edição e Projeto Gráfico/ Photos,
Cameraman and Graphic Design Marco Aurélio Ribeiro Bailarino
Convidado/ Invited Dancer Tuca Pinheiro Assistente Técnico/
Technical Assistent Euber Silva Fotógrafo Still/ Stills Gustavo Rezende
e Paulo Chamone Performer “O Último a Parar” Tuca Pinheiro
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APOIO CULTURAL

1

ESFR A NCE

PARCEIROS INTERNACIONAIS

et équivalence en quadrichromie
N0
/N5

12 mm

REALIZADO EM PARCERIA COM

REALIZAÇÃO

FOTO/ Photo: Patrícia azevedo

DANÇA PRECÁRIA MARGÔ ASSIS | Minas gerais
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FOTOs/ Photos: mARCOS M. MARCOS

Thembi Rosa + O Grivo + Rivane Neuenschwander | MINAS GERAIS

VERDADES INVENTADAS (INSTALAÇÃO COREOGRÁFICA)
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FOTOs/ Photos: Cláudia guimarães

RENATA FERREIRA | Minas gerais / ny

ESTUDO SOBRE O TEMPO co-produção fid 2002
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(WORK in PROGRESS) CAMALEÃO | MINAS GERAIS

Continue reto, sempre em linha reta! E VAI COM DEUS...

FOTOs/ Photos: MARISA NORONHA
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FOTO/ Photo: DIVULGAçÃO

+ FACES capoeira artes das gerais | Minas gerais

AÇÃO HIP HOP FATAL BLACK + CIA DOS ANJOS
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cris oliveira e paulo chamone | MINAS GERAIS

Uma Cachaça que se chama Dança co-produção fid 2008

FOTOs/ Photos: mARCO AURÉLIO RIBEIRO
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FOTOs/ Photos: DUO FOTO&GRAFIA

3 Mg – Gingaestética PIP | PARANÁ
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FOTOs/ Photos: LIA DE PAULA

De-vir CIA DITA | CEARÁ
49

FOTOs/ Photos: SANDRA MARROIG

NO TAN SOLO Federica Folco | Uruguai
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Maravillosa Josie Caceres/ Federica Folco | EQuador/ Uruguai

FOTOs/ Photos: CARLOS TEJADA
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FOTO/ Photo: GIL GROSSI

Vapor Musicanoar | São Paulo
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FOTOs/ Photos: PATRÍCIA ALMEIDA

MATERIAIS DIVERSOS TIAGO GUEDES | PORTUGAL
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FOTOs/ Photos: JOSE CARRACEDO

Argumentos a Favor de la Oscuridad | Tierra
de MaNdelbrot + Plano Difuso Edgardo Mercado | Argentina
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FOTO/ Photo: CHRISTIAN GANET

UMWELT CCN DE RILLIEUX - LA - PAPE / CIE MAGUY MARIN | FRANÇA
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FOTO/ Photo: VAL ADAMSON
FOTO/ Photo: LAURA

Plasticization + They Look at Me
and That’s all They Think Nelisiwe Xaba | África do Sul
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FOTOs/ Photos: ANTOINE TEMPÉ

ERRANCE KETTLY NOËL | MALI / HAITI
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FOTO/ Photo: ERIC BOUDET

CORRESPONDANCES KETTLY NOËL / NELISIWE XABA | mali / HAITI, ÁFRICA DO SUL
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FOTOs/ Photos: XAVIER CARVAJAL

SUEÑOS de COCA-COLA LUVYEN MEDEROS | CUBA
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FOTOs/ Photos: YOHTA KATAOKA

QWERTY CIA YUZO ISHIYAMA / A.P.I. | JAPÃO
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FOTOs/ Photos: LENISE PINHEIRO

FALSO ESPETÁCULO Cia Vazia | SÃO PAULO
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FOTO/ Photo: CUIA GUIMARÃES

Meia Ponta Cia de Dança | minas gerais

De esconder para lembrar
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FOTO/ Photo: DIMITRI WAZEMSKI

Matrioska Tiago Guedes | Portugal
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FOTO/ Photo: THIAGO LIMA

LINGUAGENS CORPO CIDADÃO | Minas gerais
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FOTOs/ Photos: GIL GROSSI

o tal do quintal Balangandança cia | São paulo
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CONEXÃO INTER/NACIONAL
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O que se passa pelo mundo? O que se passa pelos mundos?
O que aconteceu no 11 de setembro? Em 2001, as torres gêmeas
em NY desabaram e em 1973, os Estados Unidos invadiram o
Chile. Quase ninguém sabe do acontecimento “11 de setembro,
1973, Chile”. Alguns fatos são globalmente lembrados pela mass
media. Oportunidade para chamar nossa atenção: páre, perceba
o que há em nossa volta. Não há mais geografia fixa ou rígida:
o geógrafo pernambucano Josué de Castro (geografia da fome)
e o baiano Milton Santos (geografia política, econômica) nos
presentearam com essa nova idéia de geografia. Se as torres
gêmeas desabam nos EUA, 2 novas torres são eregidas em Kuala
Lampur (Haesbaert; Porto Gonçalves, 2005): isso é redesenhar a
geografia mundial. Convidamos você a refletir se há uma nova
cartografia/geografia em dança sendo redesenhada? A curadoria
Conexão Inter/Nacional do FID em 2008, propõe e pratica outra
cartografia: não se reduz aos países de origem dos grupos
convidados, mas numa nova postura, a do SULREAL.
Em 2008, o FID conta em sua grade de programação com “apenas”
2 grupos europeus. Não se trata de reserva de mercado. É
importante esclarecer que se trata, sim, de dar visibilidade a este
pensamento SUL que vem acontecendo na Dança também. Não
se trata de passaportes, nem de praticas análogas às praticadas
pela Epistemologia Norte. Não à toa, o FID apresentará “Umwelt “
da Cie Maguy Marin. Sua trajetória artística, de mais de 30 anos,
vem resistindo a práticas globalizantes e autoritárias através de
sua dança que não faz concessões mercadológicas. Tanto em
seu discursos-depoimentos-argumentos verbais quanto em
suas coreografias ela, permanentemente, afirma e chama nossa
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atenção para os acontecimentos de micro-níveis, ao invés do macro, do global, de
uma totalidade pressuposta e praticada. Ela pensa que as ações são locais, sem
serem alienadas, que está nas relações entre pessoa e pessoa, no acolhimento
de seu trabalho pelo outro ser humano. Ela quer ser abraçada com ternura, olha
para seus olhos de verdade.
Agora, o que significa ter grupos do Mali/Haiti, África do Sul, Japão, Cuba,
Uruguai, Argentina, Ecuador, Pará, Pernambuco, São Paulo, Paraná, Minas Gerais?
Absolutamente não é aplicar a idéia de que exista uma “dança nacional”, uma
identidade em forma de dança. Não. Não é isso. E, nesse sentido, nem Tiago
Guedes nem Maguy Marin representam uma dança portuguesa ou francesa. Ao
contrário, contribuem para mostrar que não há tal nacionalidade em dança.
Propomos olhar para este conjunto de países como um contexto e um processo.
Contexto como cartografias que vão se redesenhando todo o tempo. Processo
como busca de sobrevivência, permanência e autonomia daqueles que vivem o
SUL REAL. Dessa forma, cada um desses artistas e trabalhos precisam ser vistos
em seu micro-nível, como micro-ações em processos caóticos de reverberações
mais amplas (conforme a teoria do caos, uma micro ação pode afetar todo um
sistema). O que é importante é pensarmos juntos o agora sem certezas de futuros
longínquos, não desperdiçarmos nossa experiência (Boaventura Souza Santos) e
oportunidade de congregar tantos esforços em forma de FID 2008 via artistas e
grupos convidados.
Não precisamos de passaportes nem de vistos de entrada. Queremos algo
simples: a prática da solidariedade e tolerância no olhar do outro, no seu olhar. E, a
construção de um mundo melhor ou melhor, de tempos melhores neste mundo.
What is going on in the world? What is going on in the worlds?
What did happen on September 11? In 2001, the twin towers in NY collapsed,
in 1973 the United States invaded Chile. Almost nobody know about this fact
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“September 11, Chile”. Some facts are globally remembered
by the mass media. An opportunity to draw our attention: stop,
realize what we have surrounding us. Geography is no longer
fixed or rigid: the geographer Josué de Castro from Pernambuco
(Geography of Hunger) and Milton Santos from Bahia (Political
and Economical Geography) have given us a gift, presenting this
new idea of geography. If the twin towers collapsed in the USA,
2 new towers were erected in Kuala Lampur (Haesbaert; Porto
Gonçalves, 2005): thus global geography is being re-mapped.
We invite you to think: is there a new cartography/ geography in
dance being re-mapped? For 2008, FIDS’ curatorship Conexão
Inter/Nacional proposes and practices an alternative cartography:
it not reduced to the countries of origin of the invited groups, but
finds a new position, the SULREAL. In 2008, FID has “only” 2
European groups in its programme. It is not related to protected
market. It is important to clarify that it is related, rather, to giving
visibility to this SOUTH Thinking which has also had an impact
within Dance.
It is not by chance that FID will present “Umwelt” by Maguy
Marin and her cie (France). Her artistic pathway, for more than
30 years, resisted global and authoritarian practices through
her dance which made no market concessions. Both through
her verbal statements and through her choreography she
continuously affirms and draws our attention to happenings on
micro-levels, rather than macro-levels or global perspectives
related to one presupposed and practiced totality. She thinks
that actions are local, without being alienated; these are found
within relationships between people, in the welcoming of her
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work by other human beings.
Now, what does it mean to include groups from Mali/Haiti, South Africa, Japan,
Cuba, Uruguay, Argentina, Ecuador, Pará, Pernambuco, São Paulo, Paraná, Minas
Gerais? It certainly does not mean applying the idea of a “national dance”, a
national identity expressed through dance. No. It is not that. In this sense, neither
Tiago Guedes (Portugal) nor Maguy Marin represent Portuguese or French dance.
On the contrary, they contribute to demonstrating that there is no nationality
or the idea of identity in dance. We propose that this group of countries be
looked at as a context and a process. Context as cartography, constantly being
re-mapped. Process as a search for survival, permanence and autonomy for
those who live in the SULREAL. Thus, each of these artists and works must
be seen on their micro-level, as micro-actions in a chaotic process with wider
reverberations (as in the chaos theory, a micro action can totally affect a system).
What it is important is to think together about today, without certainties related
to a distant future and not waste our experience (Boaventura Souza Santos) and
the opportunity to bring together efforts such as the FID 2008 through invited
artists and groups.
We do not need passports, nor entry visas. We want something simpler: to
practice solidarity and be tolerated by others, by ourselves. And, to construct a
better world, or rather, better times in this world.

QWERTY | 2006

Yuzo Ishiyama / A.P.I. | Japão
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O que é o Homem? Um mistério insondável? No rumo da insensatez,
aferrada à noção de uma “condição natural”, nunca cessa a seqüência
de formulações para positivá-lo, seja como racional virtuoso, consciente
de si, amoroso, pensante, social ou pragmático. Nesta trilha, nem nos
esqueçamos do que tenta se afirmar como o modelo mais atual, ou seja,
o de um Homem Biológico, reduzido a uma combinatória molecular.
Modalidade rasteira! Rasteira do brado marginal, da denúncia da
nossa submissão Simbólica, trágica; desta maldição por onde escoam,
ordenados e destacados dos instintos animais, tanto os gestos mais
sublimes quanto uma incontrolável agressividade e destruição. É
preciso dizer: a essência do Homem não é a de um Bem, nem um Saber
Absoluto, nem a supremacia da Natureza bem acabada e contida numa
genérica combinação de DNA. Menos ainda apenas algo voltado para
a morte do parece ser num para ser perecer... Ou mesmo um nada,
como apregoava um cha(r)to existencialista, considerando, enfim,
equacionada filosoficamente a questão. A ausência de uma essência,
de uma identidade, implica então, inevitavelmente, o inefável? Noutras
vertentes, este oco inquestionável, este vazio, é tomado como da mesma
natureza de todas as formas, fonte de toda a vida. Sem o achado de
um si-mesmo constante, como uma onda de água, o que definiria o
Homem é, então, considerado como ilusão. E mais, do vácuo cósmico
no mundo de Samsara ao campo quântico subatômico, as partículas
dinâmicas e transitórias da física, Brahman, Ch`i, Tao, Sunyata, tudo, tudo
isto parece condensar-se num monismo onde, também, alguns buscam
desenvolver a questão. O que é do Homem, da Natureza e os diversos
objetos da tecnociência caem equalizados, assim, num mesmo plano e
sem nenhuma distinção. Constitui-se, assim, a concepção holística do
Homem quântico; álibi oportuno com o qual parte da ciência moderna,
alegando uma posição de neutralidade e harmonia universal, tenta
eliminar o dilema ético presente em suas intervenções.
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Mas, afinal, o que é o Homem? Nos atos contínuos de “Qwerty” esta reflexão é desenvolvida
por meio das interfaces entre linguagem/ tecnologia/ expressão. Na conjugação de sons,
luzes, sombras, imagens visuais e o corpo, a beleza dos movimentos - sem a recusa da
inércia - desnuda também a Morte em sua faceta humana, na sua presença contínua. Desta
maneira, mantem-se dissipada a onipotência dos controles. Controles sobre o corpo, sobre
a natureza. Digitamos as letras no teclado tipo typewriter? Ou somos “digitados” por elas?
Qual a relação entre o espírito, o corpo e as máquinas? Nesta dança poesia ou baile de
bordas, numa ágil varredura ontológica ou num scanner metafísico, o Homem é mostrado
por Yuzo Ishiyama em uma evidente extensão com a tecnologia digital. O que nos conduz
a uma indagação: trata-se simplesmente, nesta coreografia, de contemplarmos uma
concepção onde se fundem, indistintamente, o Homem e a máquina num mundo repleto de
objetos tecnocientíficos? Aqui, decididamente, poderíamos apelar para a recepção tardia,
no Japão, do ideograma Kanji. Portanto, o interesse pela forma e suas novidades, herdeiro
desta tradição, deixaria a cada um o encargo de introduzir neste balé um sentido, sempre
múltiplo em qualquer expressão. Todavia, mesmo nesta direção, melhor a prudência que
precipitações. O “Not found”, que parece concluir o espetáculo, abre o campo para uma
sutil constatação: esvaziado de qualquer conteúdo, o que é singularmente do Homem
foi exposto ali, num estilo exemplar, como a causa do gesto criativo que resultou numa
magnífica e inesquecível apresentação.

What is a Man? An unfathomable mystery? The path towards foolishness, closely
connected to an idea of “natural condition”; a formulation sequence which never
stops, turning it into a positive experience, as a rational, virtuous path, aware of itself,
loving, thoughtful, social or pragmatic. Following this idea, we should not forget a
more contemporary model which is being established i.e. Biological Man, reduced to a
combination of molecules. A surfacing modality! The surface of a marginal scream, the
accusation of our symbolic and tragic submission, a curse whereby animal instincts
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flow, organized and detached, through the most sublime gestures
combined with an uncontrolled anger and destruction. It must be said:
the essence of Man is neither Good, nor Absolute Knowledge, nor the
supremacy of Nature, finalized and contained in a generic combination
of DNA. Even less something focusing on the death of what seems
to be and trying to seem like it… Or even a void, as mentioned by
a boring existentialist, who considered the philosophical question as
resolved. The absence of an essence, of an identity, implying inevitably
in the ineffable? Based on different views, this unquestionable void –
this emptiness – is taken as having the same nature as all forms
and sources of life. Without being able to find a constant self, such
as a wave of water, what would define Man is considered an illusion.
Moreover, a cosmic vacuum in the world of Samsara: the quantum
subatomic field, dynamic particles and physical transitions, Brahman,
Ch`i, Tao, Sunyata, everything seems to condense into a monism,
where some attempt to dwell on the question. What belongs to Man,
to Nature and the various technological-scientific objects are on an
equal footing, without distinction. This is the holistic conception of the
Quantum Man, a useful alibi whereby part of modern science takes a
position of neutrality and universal harmony, trying to eliminate the
ethical dilemma present in these interventions.
But, what actually is a Man? In the continuous acts of “Qwerty”,
this reflection is developed through interfaces between language,
technology and expression. In the combination of sounds, lights,
shadows, visual images and the body, the beauty of movements –
without the refusal of inertia – unveils Death in its human form, in
its continuous presence. Thus, the omnipotence of control remains
dissipated. Control over the body, over nature. Do we type characters
on the keyboard typewriter style? Or are we “typed” by them? What
is the relationship between spirit, body and machines? In this dance-
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poetry or a party of limits, in an agile ontological sweeping or in a metaphysical
scanner, Yuzo Ishiyama reveals Man in an evident extension through digital technology.
What makes us ask a question: is it simply a question of contemplating a conception
where Man and machine, in a world full of technological-scientific objects, are fused
in this choreography? Here, we could certainly evoke the late reception, in Japan, of
the Kanji ideogram. Therefore, the interest in form and new approaches, inherited from
this tradition, leaves each one of us in charge of assigning a meaning to this ballet: a
meaning which, in any case, will be multi-faceted. However, even when we take this
route, it is better to be safe than sorry. The “Not Found” that closes the piece opens
up scope to reach a subtle conclusion: the content has gone; what is particular to Man
has been exposed right there – through exemplary style – such as the meaning of the
creative gesture, resulting in an amazing and unforgettable performance.
Stélio Lage Alves
Psiquiatra, psicanalista. Diplomado em Estudos Avançados em Filosofia pela Universidade
Complutense de Madrid.
Psychoanalyst, psychiatrist and graduate in Advanced Philosophical Studies from the Complutense
Universidade de Madrid.
Concepção e Direção/ Conception and Direction Yuzo Ishiyama Som/ Sound Yuta Kumachi
Visuals sakura(exe+) - direction, Nobuyuki Shintani - operation Luz/ Lighting RASA Design
Production Figurino/ Costume ROCCA WORKS Diretor Técnico/ Technical Director Yutaka
Endo (LUFTZUG) Dançarinos e Co-coreografia/ Dancers and Co-choreography So Ueda, Rieko
Watanabe, Akino Miyao, Yuzo Ishiyama Agradecimentos Especiais/ Special Thanks Kazutomi
Kozuki, Satsumi Fukai, Mitsutake Kasai, Yuji Sekiguchi Estréia/ Première New National Theatre
Tokyo, 2006

CIA DITA | CEARÁ

DE-VIR | 2003
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Corpos... nus... A nudez de corpos em trabalhos artísticos. Corpos
assim expõem compreensões de mundo? Qual? Quais? Corpos nus
são muito mais visíveis, ou se trata de nus vestidos?
Corpos... Contemplação... Exposição de corpos nus. Esculturas
dançantes? É disso que se trata? Talvez haja a tentativa de apresentar o
corpo sendo expressivo por si mesmo... Partes nuas...detalhes...beleza...
linhas do corpo... Esses corpos denunciam que tipo de idéia (s)?
Os corpos nus apresentados pela CIA DITA no trabalho “DE-VIR”
suscitam indagações. De partida as questões se formulam através
de concepção de imagem e parece haver uma tendência ao que
poderia nomear de “beleza dos corpos”. Quatro corpos em movimento.
Quatro corpos em movimento de dança. Quatro corpos que organizam
imagens corporais, imagens de corpos humanos. Corpos que expõem
movimentos de dança. Que imagens esses corpos expõem? Será
possível organizar imagens em/de corpos que dançam destituindo-as
da necessidade do belo como propriedade a priori?
Se assim for, será possível observar modos de organização em dança
onde o corpo e as imagens do corpo atuem construindo discursos
próprios desobrigados de vínculos virtuosísticos e independentes de
construções sob essa perspectiva estética. Estarão em exposição
corpos que em/na dança apresentam fragmentos de indagações e
reflexões críticas que eles carregam. Fragmentos de pensamentos,
idéias, conceitos que organizam-se em processo e reconfiguram
imagens de corpo e de mundo.
Essas indagações são propostas reflexivas a fazeres em dança e aos
modos de organização de propostas artísticas. Talvez seja necessário
pensar corpos que dançam nus, ou vestidos, mas mais interessados
em idéias do que em ideais. Pensar na responsabilidade implícita que
a dança tem ao apresentar maneiras de tratar/pensar os corpos que
materializam idéias e provocam/promovem percepções. Tanto daqueles
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que as expõem, quanto daqueles que as recepciona.
Corpos estão no mundo e juntos seguem em contínua transformação. Idéias e imagem
como co-autoras de processos e procedimentos artísticos em dança podem atuar para
modificar modos de se tratar o corpo. Estabelecido esse tipo de acordo entre corpo e
imagem, suas interconexões passam a ser entendidas como mecanismos processuais
de acesso às informações e de estratégias de sobrevivência no corpo e em sua relação
com o mundo. Como devir, assim incompleto, apresento aqui algumas reticências e
renuncio à finalizações.

Naked .. bodies... Nudity of the body in artistic works, do these bodies reveal
understanding about the world? What? Which? Are naked bodies more visible, or are
they dressed nudes?
Bodies... Contemplation ... Exhibition of naked bodies. Dancing sculptures? Is this what
we’re dealing with? Perhaps an attempt to present the body as expressive in itself… Naked
body parts... details... beauty... body lines... What kind of idea(s) do these bodies reveal?
The naked bodies presented by CIA DITA in its performance “DE-VIR” raise questions. At
the beginning, these questions are formulated through the concept of image, seeming to
lean towards what we can call “body beauty”. Four bodies in movement. Four bodies in
dance movement. Four bodies that organize body images, human body images. Bodies
that exhibit dance movements. Which image do these bodies exhibit? Is it possible to
organize images in/of these dancing bodies, disassociating them from the need for
beauty as property a priori?
If this is the case, is it possible to observe means of organization in dance where the
body and body images work through building their own speech, free from virtuosity
and independent of structures associated with this aesthetic perspective? Bodies
bringing fragments of questions and critical reflections through dance will be exhibited.
Fragments of thoughts, ideas and concepts that organize themselves into a process and
reshape body and world images.
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These questions are reflexive proposals regarding dance works and the
ways artistic proposals can be organized. It might be necessary to think
about bodies that dance, naked or dressed, being more interested in ideas
rather than in ideals. Think about the implicit responsibility associated
with dance when presenting ways of thinking/ treating bodies that bring
to the fore ideas and provoke/promote perceptions. This is as true for
those who exhibit the dances as for those who watch them.
Bodies are in the world and are together subject to continuous
transformation. Ideas and images as co-authors of artistic processes
and procedures in dance can work to modify ways of treating the
body. After establishing this kind of link between body and image, its
interconnections start to be understood as procedural mechanisms for
acquiring information and also as survival strategies within the body
and in terms of its relation to the world. Leaving my work unfinished,
like DE-VIR, I leave some points in suspension and refrain from drawing
any conclusions.
Jussara Setenta
Professora Escola de Dança da UFBA – Programas de Gradução e PósGraduação. Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP).
Teacher at Escola de Dança da UFBA – Graduation and Under-Graduation Programs.
Doctorate in Communication and Semiotics (PUC-SP).
Concepção e Coreografia/ Conception and Choreography Fauller
Assistência Coreográfica/ Choreographic Assistent Wilemara Barros
Intérpretes/ Performers Wilemara Barros, Reinaldo Afonso, Marcelo Hortêncio,
Fauller Música/ Music Ryoji Ikeda, Björk Som/ Sound Wilenaina Barros
Criação Iluminação/ Light Design Fernando Peixoto Operação de Luz/ Light
Technician Fábio Oliveira Fotografia/ Photos Lia de Paula

A imagem ocupa um lugar de destaque no mundo em que vivemos.
Ela é um tipo específico de informação que mobiliza nossos corpos
cotidianos, de forma incessante. Como, então, desestabilizar a relação
imagem-corpo-mundo, caracterizada entre a opressão, a resignação
e o encantamento? E mais, em que medida o trabalho “Argumentos
a Favor de la Oscuridad”, do coreógrafo argentino Edgardo Mercado,
contribui para se desfazer certos olhares inocentes de um agora onde
ainda persiste o lema “imagem é tudo (ou nada)”?
Um caminho possível é tratar imagem do corpo como representação
mental da realidade. Não é apenas dizer que é fluxo de movimento,
mas, particularmente, entender que as imagens do corpo que dança
são processuais e se configuram como índices da percepção sensorial
humana (BITTENCOURT, Adriana: 2007). A palavra-chave, como
propõe a pesquisadora, é transitoriedade, segundo o pressuposto coevolutivo de transformação – distinto da idéia de progresso, de tempo
datado e de espaço demarcado. Com isso, a noção de um corpo dito
tecnológico perde certo clichê futurista e se aproxima de uma dança
preocupada em levantar boas hipóteses sobre a relação real e ficção
de quem dança e também de quem observa.
Não por mera causalidade, as videografias dançadas (ou danças
videografadas) de Mercado vão na mesma direção investigativa. Elas
se organizam como sínteses transitórias dos processos engenhados
pelos cinco intérpretes com outros elementos visuais em seu ambiente
de existência (BRITTO, Fabiana: 2008). Desestabilizam expectativas
quando argumentam a favor do lado sombrio e tenebroso da escuridão.
Desaceleram a rotina ao engendrar um jogo lógico de ausências,
presenças e emergências de significados. Há que uma espécie de

Argumentos a favor de la oscuridad | 2007

Nem tudo que reluz é dança ou la Oscuridad
como uma questão de dança

EDGARDO MERCADO | ARGENTINA
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distensão dos corpos sob ação da informação midiatizada (MCLUHAN,
Marshall: 1996; SANTANA, Ivani: 2006).
Em “Argumentos a favor de la oscuridad...”, somos imersos num
contexto relacional de imagens, luz, escuridão, palavras, textos e sons,
ora reconhecíveis, ora não tanto, mas que estão lá presentes a todo
momento. Crucialmente, a obra assume um caráter de denúncia ao
desvelar cegueiras ideológicas sobre nosso entorno, da compreensão
de que o que vemos é uma construção simulada de coisas percebidas
(BERTHOZ, Alain: 1997; NÖE, Alva: 2004; KATZ, Helena: 2007).
Que, diante do muito que se tem contra as “trevas” da obscuridade,
Mercado toma sua defesa e faz dela uma questão pertinente para a
dança. São escolhas estéticas e políticas acionadas pelo exercício de
argumentar, que se sustentam em boas proposições coreográficas.
Assim, ampliam o que preguiçosamente se tem como uma dança do
tipo tecnologicamente correta.
Pois, atenção: nem tudo que reluz é dança...

Not every shinning light is dance
or la Oscuridad as a question of dance
Image occupies a special place in the world we live. It is a specific type
of information that mobilizes our bodies incessantly. How can we then
destabilize the relationship between image-body-work characterized
by oppression, resignation and enchantment? Even more, as the work
“Arguments in Favour of la Oscuridad…”, created by the Argentinean
choreographer Edgardo Mercado, contributes to break innocent looks,
at a point in time where the idea of “image is everything (or nothing?)”
still rules.
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A possible route is to treat body image as a mental representation of reality. It is not just
to say that it is a flow of movement. It is particularly important to understand that bodydancing images are processes and can be characterized as evaluators of human sensorial
perception (BITTENCOURT, Adriana: 2007). The key word is transitioning, as proposed by
the researcher and according to the well-known concept of co-evolution of transformation
– different from the idea of progress and a definite time and space. Keeping it in mind, the
idea of a technological body looses a futuristic cliché and approaches the idea of a dance
act concerned with creating positive hypotheses about the relationship between reality
and fiction of the one who is dancing and the one who is observing.
Not by chance, Mercado’s dance videographies (i.e. dance performances recorded
in video) have the same investigative approach. They are organized as transitioning
summaries of designed processes, created by five interpreters, with visual elements
in their environment of existence (BRITTO, Fabiana: 2008). Expectations are shaken
when they argue in favour of the gloomy and spooky side of darkness. They slow down
the routine whilst engaging a logical game, full of absences, presences and meanings.
There is a type of tension release in the bodies, acting under the influence of the media
capturing the information (MCLUHAN, Marshall: 1996; SANTANA, Ivani: 2006).
In “Arguments in Favour of la Oscuridad…” we are immersed in a context where
images, light, darkness, words, texts and sounds are inter-related, sometimes arising to
the surface, sometimes disappearing, but being present at every moment. Crucially, the
piece makes a claim revealing the ideological blindness about our understanding; the
image we see is a simulated construction of elements of perception (BERTHOZ, Alain:
1997; NÖE, Alva: 2004; KATZ, Helena: 2007).
Considering all elements against the “darkness” of obscurity, Mercado is defensive and
transforms it in an issue concerning the act of dance. Aesthetic and political choices driven
by the argumentation act are able to make a statement through positive choreographic
propositions. Therefore, enhancing the scope of what is known as a technologically
correct kind of dance.
So, be aware! Not every shining light is dance…
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de energia elétrica, um sistema vibratório de freqüências
específicas, como as que esperamos encontrar em
qualquer objeto sonoro. As divisões em linhas e frames
são unicamente divisões no tempo [...].”
Bill Viola
Dois fluxos de energia elétrica, verticais. No escuro do ambiente,
os fluxos têm superfícies nítidas: são lâminas, faixas de radiação
perceptíveis ao sentido da visão. Uma figura humana passa entre um
fluxo de energia e outro, atuando como um quebra-luz proprioceptivo.
A recomposição dos fótons é instantânea. Hertz a hertz, os dois fluxos
voltam ao estágio laminar.
Aparecem novos quebra-luzes. Dessa vez, os sombreados
proprioceptivos são declinações irreversíveis, que fraturam as lâminas
e dispersam seus fótons. Eis os corpos na ausência de vídeo-imagens.
Fragmentos de carne e osso atravessam o palco. Essa lição é de
anatomia, o corpo é matéria, retalho dissecado, fatia orgânica.
Quando a luz pulsa e preenche todo o ambiente, o palco vibra como se
fosse música petrificada. Entretanto, a tridimensionalidade dos corpos,
que nesse contexto seria inevitável, resulta em expectativa frustrada.
Eis os corpos em presença de vídeo-imagens. Vestes brilhantes feitas de malhas ortogonais em forma de grade - se movimentam num
“campo energético vivo e dinâmico”, como escreve Bill Viola.
O acoplamento entre o coreográfico e o videográfico, rompe a
quadratura dos grids energéticos. Face a esta ruptura, é importante
lembrarmos que o grid – a malha ortogonal em forma de grade estruturou os tratados de óptica fisiológica do século XIX, quando a
fisiologia perceptiva da luz e da cor, juntamente com a física da luz
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“A imagem do vídeo é um motivo de ondas estacionárias

TIERRA DE MANDELBROT | 2004
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apareceram como dados empíricos a serem analisados e dissecados.
Assim, a lição agora é de física e fisiologia, o corpo é modulador de
luz, diagrama videoscópico, gráfico inorgânico.
Daí em diante, a performance imprime pressões, atritos e deformações
nos feixes vibratórios do vídeo. A dança multiplica os corpos, produz
réplicas incorpóreas. O que vemos são as imagens do corpo ou um
corpus de imagens? A dúvida confirma o que diz Bill Viola: no vídeo
não há imagem fixa, se cada frame parece estático, é porque existem
intervalos de tempo indiscerníveis à visão humana. Pergunta vital: tais
intervalos, ainda que indiscerníveis pela visão, estariam acessíveis à
auto-percepção corporal?
A resposta vem num único e breve momento, quando dois corpos
performáticos se fundem, reconstituindo a quadratura do grid animando o inanimado, e, ao mesmo tempo, fazendo coexistir
inorganicidade e organismo.

“A video image is a movement of electrical energy from
a stationery wave; it is a resonant system of specific
frequencies, like those we hope to find in any sound
object. The divisions in lines and frames are specifically
divisions within time [...].” [Free Translation]
Bill Viola
In the atmospheric darkness, two vertical electrical energy fluxes have
clear surfaces: they are blades, zones of radiation in waves perceptible to
the eye. A human character passes by amidst a flux of energy, working as

85

a proprioceptive light shade. The photons’ rearrangement is instantaneous. Hertz by hertz,
these two fluxes return to the blade stage.
New light shades appear, but this time the proprioceptive shading is an irreversible
declination that fractures the blades and disperses its photons. Here video-images are
missing and here the bodies appear. Fresh fragments cross the stage. This is a lesson
in anatomy: the body is physical, a dissected snip, an organic piece.
When light throbs and fills in the whole environment, the stage throbs as if it were
petrified music. However, the bodies’ three-dimensionality, which in this context would
be inevitable, frustrates expectations. Here are the bodies, together with video-images.
Bright garments – orthogonal jerseys shaped as grids – move to create a “living,
dynamic energetic field”, as Bill Viola writes.
Choreographic and videographic elements are linked together, breaking up the energetic
grid frames. In the face of this rupture, it is important to remember that the grid – the
orthogonal jerseys shaped as grids – structured the physiological optical treaties of the
XIV century, when light and colour- perceptive physiology, together with the physics
of light, appeared as empirical data to be analysed and examined thoroughly. Thus,
the lesson now is about physics and physiology: the body modulates light, and it is a
videoscopic diagram, an inorganic graphic.
From here onwards, the performance prints impressions, frictions and deformities in
the video’s vibrating zones. Dance multiplies the bodies, producing immaterial replicas.
Are what we see images of the body or a corpus of images?
This doubt confirms what has been said by Bill Viola: in the video there is no fixed image:
if each frame seems to be static it is because the time intervals are indistinguishable
to human sight. A vital question is, even if they are indistinguishable to the eye, would
such breaks be accessible to corporal self-perception?
The answer comes in a brief and unique moment, when two performing bodies fuse to
each another, reconstituting a grid frame – animating the inanimate and, at the same
time, making it possible for the inorganic and the organism to coexist.
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a estar à deriva, flutuar em um éter eletrônico desprovido de
dimensões espaciais, mas inscrito na temporalidade única de
uma difusão instantânea.”
Paul Virilio
A topografia da cidade perdeu sua profundidade de campo. O corpo
performático não percebe mais o horizonte. A cidade tornou-se uma interface,
tela ótico-eletrônica em que o tempo se faz superfície, adquire profundidade.
Se na cidade-interface já não há predominância da dimensão topográfica,
se nela a profundidade dominante é a do tempo, como realizar um
deslocamento no espaço sem reduzir o movimento a uma ação condicionada,
um tanto quanto superficial, no duplo sentido da expressão? É que existe
a desconfiança de que a teletopografia da interface videoinformatizada é
um campo privilegiado para a circulação de toda sorte de clichês sensóriomotores, de tal modo que, nesse campo, toda ação incondicionada é quase
inércia, já que nem sequer é percebida,
Mas a cidade-interface, como qualquer espaço urbano, também constitui-se
como uma superfície de inscrição, ainda que adimensional, atópica. Trata-se de
uma topografia ambígua: plataforma telemática, paisagem dinâmica, campo
interativo, não importa o nome que se dê a essa superfície. O importante
é perceber que a cidade se tornou cinemática, e, ao mesmo tempo, seus
habitantes assumiram a condição de espectadores estáticos. A teletopologia
da cidade-interface não responde mais pelo transporte dos corpos no espaço,
e, sim, por sua transmissão, sua difusão no tempo. Assim, como escreve Virilio,
“a chegada suplanta a partida: tudo ‘chega’ sem que seja necessário partir.”
Na cidade-interface, quem domina o tempo, controla os movimentos. Sua
temporalidade é a da instantaneidade, força motriz paradoxal: ao mesmo
tempo, forma de coesão de uma nova corporeidade, receptiva, videomática; e
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“Privado de limites objetivos, o elemento arquitetônico passa

PLANO DIFUSO | 2006
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forma de coerção de uma outra, perceptiva, performática.
Assim, na condição de organismos desanimados, por vezes nos
submetemos à apresentação veloz e incessante das imagens de uma
inorgani(cidade) animada: são alternâncias aleatórias de lentidões,
acelerações, vibrações, transtornos, turbulências, deformações, saltos,
mergulhos. No entanto, o fato é que nada disso nos diz respeito, pois
a recepção do dinamismo videomático não se confunde jamais com a
percepção de seu poder de coerção sobre os corpos.
Na cidade-interface, ainda existe uma margem de manobra. Manobra
que realizamos sem ter que pagar nenhum pedágio. Aquilo que ainda
está indeterminado, à margem, adquire a consistência sensório-motora
de um pressentimento, um presságio: se desejamos minimizar os efeitos
da difusão instantânea de imagens sobre corpos receptivos, convém
atinarmos para a percepção do imperceptível.

“Deprived of objective limitations, the architectonic
element is now left adrift, floating in an electronic
medium and deprived of spatial dimensions, however
inscribed in an unique temporality of an instantaneous
diffusion.” (Free translation)
Paul Virilio
The city’s topography has lost its field’s depth. The performing
body does not feel the horizon anymore. The city has turned into an
interface, an optical-electronic screen, where time becomes a surface
and acquires depth.
If inside the city-interface there is no topographic dimension’s
predominance, if inside it the dominant depth is time… How is one
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able to move in space without turning the movement into a conditioned
action with a taste of superficiality, perhaps a proverb with double meaning?
There is a certain suspicion that the video-computerized interface’s teletophography is a privileged field, where all kinds of sensory motor clichés
circulate. Thus, in this field, every unconditioned action is almost inert,
almost imperceptible.
However, the interface-city – such as any urban space – can also become
a surface of inscription, lacking dimensions, atopic. It is an ambiguous
topography: a telemetric platform, a dynamic landscape, and an interactive
field… It does not matter what name is given to this surface. The main issue
here is to realize that the city has become cinemetric and, simultaneously, its
inhabitants are now static viewers. The city-interface tele-topography is no
longer responsible for bodies in space; it is responsible for their transmission,
their diffusion in time. In the words of Virilio, “the arrival overcomes the
departure: everything ‘arrives’ without having really left” (Free translation).
The city-interface that dominates time also controls movements. Its
temporality is immediate, a paradox driving force. At the same time, it
becomes a form of cohesion of a new corporality, receptive, video-metric;
as well as a form of cohesion of a different, perceptive, performative.
Thus, as unanimated bodies, sometimes we put ourselves through a
rapid and incessant presentation of animated inorganic (city) images.
They are random alternation of slow movements, acceleration, vibrations,
derangements, turbulences, deformities, jumps and plunges. However, the
fact is that none of that has anything to do with us, for the reception of the
video-metric dynamism does not get confused with the power perception of
the coercion upon the bodies.
In the city-interface, there is still room for manoeuvre. A manoeuvre we can
perform without paying any price for it. It is the undetermined element, aside,
that acquires a sensory motor consistency of a premonition, an omen…
If we want to reduce the effects of the images’ immediate diffusion upon
receptive bodies, we must employ the perception of the imperceptible.
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NÃO DANÇA, luz, sombra, chiaroscuro, cadeira, sombra, um corpo
sentado, um corpo, já em movimento, até que surja um objeto, o pequeno
armário, as torções e contorções do corpo em torno dele, DANÇA SEM, só
no solo, sem som, mas com objetos, portas abertas do pequeno armário,
pratos no chão, no solo só, contorções e torções, os pratos, os grãos
derramados (o som dos grãos) ali mesmo, alimento, DANÇA NÃO, ração
espalhada, espelhada no chão, somente um solo, até que surja um acorde
(piano despreparado), ex-abrupto, e tudo desacorde, transborde.
SEM DANÇA: “el cuerpo es tierra y lo será, y fué nada”.

For federica folco
(the text is not translated by purpose)

Carlos Ávila
Poeta e jornalista, autor de “Bissexto Sentido”
e “Poesia Pensada”, entre outros.
Poet and journalist, author of “Bissexto Sentido” (Leap Sense)
and “Poesia Pensada” (Thought Poetry), amongst others.
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Folco Concepção de Som e Música Original/ Sound Conception and Original
Music Fernando Goicoechea Concepção de Imagem e Fotografia/ Image
Conception and Photos Sandra Marroig

com a dança em seus paises de origem, Uruguai e Equador. Corpos nem
tão brancos, nem tão altos, meio baixos, ameríndios, nem tão negros, todo
negro, nem tão frágeis, nem tão puros, o todo impuro, todo puro - os nossos
corpos. Formas mestiças que dançam e se esgueiram aos padrões impostos
pelo mercado.
Como todo artista, empenham-se para desenvolver o trabalho que executam,
mesmo que esse trabalho esteja inserido dentro de um mercado de consumo
que será balizado por um olhar estrangeiro, atento aos interesses forjados
para atender uma reserva de mercado que será sempre refratária aos
conteúdos e conceitos que não podem ser moldados por fórmulas criadas
para atenderem a demanda da venda do objeto de arte – nesse caso, a
dança. Essa reserva filtra o que corresponde aos interesses europeus, ou
daqueles que ainda são considerados as matrizes para a dança, de maneira
a confirmar e legitimar as velhas fórmulas herdadas, modelos esgarçados
impostos à dança contemporânea executada por artistas desse outros
hemisférios – os nossos hemisférios.
Josie e Federica nos mostram apenas isso, o que não é pouco! Convencenos, de maneira irônica, que produzem um objeto que, para além de
barreiras comerciais, dançam uma dança possível, e mais que isso, e talvez
por isso, produzam arte.
Executam movimentos que podem ser visto de maneira bem humorada e
às vezes, de maneira corrosiva, empenham-se em argumentar que o que
apresentam como dança pode ser assimilável, produto eficiente como
espetáculo e ainda, uma coreografia que pode se adaptar a contextos
diversos, seja em um fórum de dança (ou não), uma apresentação para
grandes públicos (ou não), uma festa na empresa ...
“Maravillosa” é um trabalho colaborativo que propõe um jogo no qual os
movimentos executados indagam coisas que se prendem ao limite e as
possibilidades dos corpos e do espaço – dois territórios que se preenchem

MARAVILLOSA | 2007

Josie Caceres e Federica Folco são artistas latino americanas que trabalham

JOSIE CACERES E FEDERICA FOLCO | URUGUAI
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e que se dão no campo da dança. Um, dentro, biologia e éter, orgânico,
corpo e alma, feito de tudo, do que foi antes e o agora e durante; o
outro, campo tão largo e vazio, espaço denotado pelo muro da cultura
a ser rompido pelo fazer do corpo que faz arte, que por não conhecer,
indaga, imaginando movimentos e palavras que ecoam nas paredes
que delimitam o lugar conhecido e ecoa além, em lugares que ainda
não sabemos, expandindo – corpo, lugar, cultura.
O espetáculo “Maravillosa” é um “modelo” que se repete e no qual
as autoras nos apresentam as variações sobre um mesmo repertório
de movimentos, alternando os ritmos e a evolução dentro do espaço
cênico de maneira a exemplificar a versatilidade e as diversas variações
possíveis para as apresentações uma mesma coreografia que, a cada
movimento, apresenta-se alterada pelas dimensões de palco, trilha
sonora, versão bilíngüe, tempo de duração entre outras alterações
possíveis. Fazem-no explicando verbalmente, de maneira clara, os
procedimentos e as possibilidades experimentadas. Ao se colocarem
no palco, Josie e Federica conduzem suas as ações e seus movimentos
como uma métrica para o reconhecimento do espaço como lugar e de
seus corpos como um lugar no espaço e, ambos, territórios que serão
explorados. Elas se dão, compartilham o espaço entre si, pontuam o
movimento uma na outra, sem entretanto se prenderem uma à outra,
guardando cada uma as suas particularidades no processo de criação
e no desenvolvimento das ações - estão livres. Pensam e agem como
uma, mas, ao dançarem, executam séries de movimentos que se
desenvolvem e impinge em uma, a ação e a extensão corporal da outra,
como as duas letras iguais que, no título do espetáculo, compõe um
único som, um fonema.
Ali, dentro do palco, Josie e Federica dançam – sendo assim, portanto,
então, logo, existem.
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Josie Carceres and Federica Folco are Latin American artists who work with dance in their
countries of origin, Uruguay and Ecuador. Bodies which are neither white, nor really tall, a
bit short, Indian-American, not really black, all black, neither really fragile, nor really pure, all
impure, all pure - our bodies. Half-bred shapes that dance and slip away from the standards
imposed by the market.
As every artist, they make an effort to develop their work, even if this work is part of a
consumer market that will be trivialized by foreign eyes, attentive to trumped-up interests
in order to adapt to the reservations of a market, which will always be opposed to contents
and concepts that cannot be shaped by formulas created to meet sales demand for artistic
‘objects’ – in this case, dance.
These reservations filter out what corresponds to European interests, or those standards
which are still considered the matrix behind dance, confirming and legitimating old inherit
formulas, wear and tear models imposed upon contemporary dance developed by artists from
these other hemispheres – our hemispheres.
Josie and Federica show us this, and only this: no small feat! Convincing us, ironically, that
they are producing an object which goes beyond commercial barriers to dance a
dance which is possible and, furthermore, or maybe because of this, they produce art.
They make movements that can be seen with humour and sometimes corrosively. They make
an effort to argue that what they present as dance can be assimilated: an efficient product as a
performance and, furthermore, a choreography that can adapt itself to several contexts, whether
a Dance Forum (or not), a performance to great audiences (or not), a business party…
“Maravillosa” is a collaborative work that proposes a game in which movements made
investigate concepts connected to the limits and possibilities of the body and space - two
territories which fill and take place within the dance area.
One goes inside - biology and ether, the organic, body and soul, made from everything,
from what was before and now and during; the other, a very large and empty field, space
denoted by cultural barriers to be broken by the body performing art – unknown, investigating,
imagining movements and words that echo from the walls which delimit the known place and
echo further, in places that remain unknown, expanding - body, place, culture.
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The performance “Maravillosa” is a “model” that repeats itself, in which the
authors present us variations related to the same repertoire of movements,
alternating rhythms and evolution within the scenic space, exemplifying
versatility and its possible variations in performances; the same choreography
that, in each movement, presents itself as altered by the dimensions of the
stage, the sound track, the bilingual version, the duration between other
possible alterations.
This is achieved through an explanation of procedures and experimentation with
possibilities, verbally and clearly. Josie and Federica place themselves on stage
and conduct their actions and movements as metric recognizing the space as a
place and their bodies as a place in the space; both territories are explored.
They give to each other, sharing the space between them, punctuating each
others’ movements whilst not, however, getting stuck to one another. Each of
them maintains her particularities in the process of creation and the development
of action; they are free.
They think and work as one, but, when dancing, they create a range of
movements that are developed and come together as one; action and body
length like the two equal letters of the performance title which compound a
unique sound, a phoneme.
There, on the stage, Josie and Federica dance – therefore, at once, they exist.
Francisco Magalhães
Artista Visual e Diretor do Museu Mineiro.
Visual Artist and Museu Mineiro’s Director (MG).
Criação e Dança/ Creation and Dancers Josie Caceres, Federica Folco
Comissionada por/ Comissioned by projeto coLABoratorio – Encontro Sulamericano e Europeu de Coreógrafos - Festival Panorama de Dança (Rio de
Janeiro), FID – Fórum Internacional de Dança (Belo Horizonte), Bienal de Dança do
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Nascemos carne e vamos, passo a passo a partir da palavra do Outro,
construindo um corpo que pode nos fazer representar no mundo. A partir
deste corpo,marcado pela linguagem e, também linguagem, estabelecemos
um lugar de onde podemos traçar os rumos do desejo que se constitui neste
mesmo processo.
Isto não é sem conseqüências! A maior delas consiste em sabermos
prisioneiros da linguagem que nos constituiu como sujeitos desejantes. A
liberdade, tão almejada, nunca passa de um sonho no horizonte de cada um
dos seres falantes. Isto pode ser apreendido quando vislumbramos o fato de
que a linguagem que nos constitui estabelece limites impondo sua sintaxe
e estrutura ao mesmo tempo que nos diz da impossibilidade de se dizer
tudo. Há sempre um resto que permanece e que pode, quando possível, ser
elevado à condição de causa de desejo. Esta causa, este vazio onde cada
um pode colocar algo de seu acrescentando um a mais ao que a realidade
apresenta é fundamental para fazer caminhar a humanidade.
Este algo a mais tem um nome: criatividade!
Na verdade é o que nos cabe fazer no exíguo espaço deixado pela incidência
do significante na carne transformando-a em corpo simbólico. Corpo que
pode transmitir nossas emoções e estabelecer novos parâmetros estéticos.
Isto pode ser feito de várias formas: desde a busca por uma imagem que
nos distingüa na multidão, seja pelo viés da moda, das marcas no corpo
(tatuagens, peircings) ou através da dança onde o corpo luta por livrar-se
das garras do simbólico.
Sócrates, antes de beber a Cicuta teria dito que deixava o corpo para viver a
liberdade do espírito. Assim assisto ao espetáculo que nos apresenta (....).
Uma tentativa de matar os parâmetros simbólicos do corpo através das
imagens dos movimentos, libertar a alma. No entanto, e aí se inscreve a arte
enquanto tal, sem deixar de visar a transmissão.
Assistimos nesta peça (...) associar a liberdade da imagem nos limites da
transmissibilidade da palavra. O corpo, transformado-se numa escrita que

Kettly Noël | HAITI/MALI

O corpo e a escrita

Errance | 2004
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busca o grito da liberdade, nos remete a imagens particulares.
Traça os movimentos de uma carne que busca um gozo fora da palavra,
mas ao mesmo tempo vinculada a ela. Há, nos movimentos desenhados.
uma luta entre o corpo simbólico e a possibilidade de liberdade da
imagem, enlaçados pelo real deste resto que não se desprende, mas
que também não é assimilado e que se transmite no vazio de um desejo
que é o daquele que participa da criação.
Sim, pois o que se pode verificar é que o espaço desenhado pelos
movimentos construídos suga para dentro deles todo aquele que ali se
dispõe a segui-los.

Body and Writing
We are born flesh and, step by step, starting from the language of
the Other, we build a body allowing us to represent the world. From
this body, marked by language and constituting language in itself, we
establish a place from where we can outline the course of desire, which
is itself constructed through the same process.
This is not without consequence! The greatest of all consists in knowing
that we are prisoners of language, which make us desired subjects.
The desired freedom never goes beyond being a dream within each
speaker’s individual horizon. It can be apprehended when we consider
the fact that language, which is part of our making, establishes limits,
imposing its syntax and structure, while manifesting the impossibility
of saying everything. There is always something remaining, which can,
when possible, be elevated to the condition of the desire´s cause. This
cause; this emptiness, where each individual can add something about
themselves, and add to what reality represents, is fundamental to the
working of humanity.
This has a name: creativity!
In fact, this is what we can do with the tiny space left by the incidence
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of the signifier through flesh, transforming it into a symbolic body, which can transmit our
emotions and establish new aesthetic parameters.
This can be done in many ways: the search for an image that can distinguish us from the
crowd - it can be realised through fashion, body marks (tattoos, piercings), or through
dance, where the body struggles to get rid of the symbolic clutches.
Before drinking Cicuta, Socrates said that he was leaving his body in order to experience
freedom of the spirit. In the same way, I watch the performance presented to us (....).
It is an attempt to kill the symbolic parameters of the body through images of movement
and release the soul. The art in itself is established here, as it aims for transmission.
We watch this performance (...) associate freedom of image with the limits of what can
be transmitted through words. The body transforming itself in writing and attempting to
shout for freedom sending us to particular images. It outlines movements of the flesh
searching for a jouissance found in the Word and, at the same time, linked to it.
In the drawing of movement there is a struggle between the symbolic body and the
possibility of freedom of image, tied up in the Real of this remaining element which
cannot be detached, but, at the same time, is not assimilated, transmitting itself through
the emptiness of desire, which plays its part in creation.
Indeed, what we see is that the space, mapped out through the movements constructed,
takes in everything surrounding it and able to follow them.
Celso Rennó Lima
Médico. Psicanalista. Membro da Associação Mundial de Psicanálise.
Doctor. Psychoanalist. Member of the Psychanalysis World Association.
Coreografia e Performer/ Choreography and Performer Kettly Noël Música/ Music Ivo Malek,
Björk Cenografia/ Scenography Joël Andrianomearisoa Produção/ Production Donko Seko/
La Compagnie

Sueños de Coca-Cola | 2007

Luvyen Mederos | CUBA
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O século XXI apresentou ao bom e velho Homo Sapiens uma situação
totalmente nova: o modo tradicional de vida de todas as sociedades do
globo tem de conviver com o modelo econômico e cultural estabelecido
transnacionalmente.
Integrado por novas técnicas, o mundo tornou-se a unidade operacional
básica dos governos e corporações. Ver o mundo girando das janelas
de nossas TVs e PCs nos dá certa impressão de agilidade e controle.
Essa fantasia de liberdade e quebra das barreiras faz da tecnologia de
comunicação eficiente ferramenta na modelagem de coisas e seres,
de suas forma e comportamento. Marcas, políticos, idéias, tudo é
consumível. Tudo se materializa no cotidiano das pessoas a partir dos
veículos de informação. Toma-se café com o papa, almoça-se com o
presidente, janta-se com os artistas.
Mas existem as ilhas: Cuba, nosso ponto de partida. Observando o
cenário mundial, pode-se dizer: a ilha da desfantasia, pois o comum
e o comunismo tentam proteger-se da pirotecnia da mídia de capital
internacional. Porém, a informação escapa aos dedos do Estado, e não
há mais nenhum tipo de barreira capaz de conter as idéias.
As coisas modernas circulam transnacionalmente, feitas de muito cinema
e efeitos especiais. Enchem os olhos de todo mundo, e propagam um
novo estilo de vida. Artefatos eletrônicos, varinhas de condões digitais e
especiarias industriais conflitam-se com culturas locais e os modos de
fazer tradicionais de cada povo.
Olhando de Cuba para o mar, sente-se que está havendo uma festa
bem perto dali. O cheiro da comida, o barulho da música, os fogos de
artifícios enchem os olhos da juventude. Luyen Medeiros reflete essa
inquietação entre as promessas virtuais da propaganda e a realidade
cotidiana das pessoas, entre o um modo de vida hi-tech e interligado e
um estilo de vida simples e comum.
Coca-cola dreams: um diálogo hilariante do 3º com o 1º mundo.
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The 21st Century has placed the good old Homo Sapiens in a totally new situation: the
traditional way of life of all worldwide societies has to live alongside economic and cultural
models established transnationally.
With the introduction of new techniques, the world became a basic operational unity of
great governments and corporations. Seeing the world going around through the windows
of our TVs and PCs gives us the impression of agility and control. This fantasy of having
freedom and overcoming obstacles makes the communication technology an efficient
tool to model people, and shape their behavior. Brands, politicians, ideas; everything is
consuming. Everything is materialized in people´s daily lives through information media.
We drink coffee with the Pope, have lunch with the President, and supper with artists.
But islands do exist: Cuba, for a start. Looking at it in a worldwide setting, we could say
the island of de-fantasy: the common and communism trying to protect itself from the
media pyrotechnics of international money. However, information can escape, through the
State’s fingers and there are no barriers able to contain ideas.
Modern things, made by the cinema and special effects, circulate transnationally. Enchant
our eyes, propagating a new way of life. Electronic gadgets, digital magic wands and
industrial goods clash with local cultures and traditional ways of doing things of each
group of people.
Looking from Cuba towards the sea, we feel that a party is going on just nearby. The smell
of food: the sound of music; fireworks enchanting youths.
Luyen Medeiros thinks about this conflict between the promises of the virtual advertising
world and people’s daily lives, between an interconnected hi-tech way of life and a simple
and common life.
Coca-Cola Dreams is a hilarious and anxious dialogue between the 3th and the 1st
world.
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Ivan Saigg
Bacharel e Licenciatura História e Letras.
Graduated in History and Language/ Literature.
Coreografia e Intérprete/ Choreography and Performer Luvyen
Mederos, Compagnie Danza Contemporánea de Cuba

Para o FID, para Maguy Marin.

Umwelt de Marin:
Desenquadremos nossas bolhas
Olhos em terra Terra abandono o peso todo de meu corpo: meus
olhos vivem hoje imersos entre espelhos. Num “belzonte”, fluxos
desenquadrados me devolvem o que sou entre massas circulantes cujas
passadas apressadas e atentas dificilmente desaceleram. É o passo
batido. Esperar vale mais. Quero parar e colher o instante. O vento que
nasce suscita humores como a idéia que nascemos para sermos águias,
mas vivemos como galinhas... Catando, ciscando...
Partitura de desejos No desejo o senso da vigília está presente, bem
como a percepção de que imagens estão se formando e que prestamos
atenção a elas. O mesmo se aplica a noção de estarmos vivos. Uma vida
está sendo sentida. Qualquer vida é efêmera, precisa ser refeita, precisa
renascer continuamente. Mover-se para conhecer. Olhai os campos. Não
quero óculos. Quero frutas suculentas.
Fábulas de sujeitos O biólogo estoniano, Jakob von Uexküll (1992)
propôs o termo “Umwelt”: bolha - um sistema de filtros, mundo à volta
ou mundo particular. O termo foi proposto para designar a forma como
uma determinada espécie viva interage com o seu meio ambiente. A
base biológica do “Umwelt” é associada aos canais de percepção do ser
vivo. Além dos sistemas perceptuais esta “bolha” envolve processos de
elaboração interna de informação nos sistemas nervosos envolvidos. Cada
bolha ou sistema de filtros seleciona características e perspectivas da
mesma forma particular para cada sistema cognitivo. Nesta deriva, ciclos
da vida e morte fortalecem os sujeitos e suas partes em concordância
com um plano.

Umwelt | 2004

SP, 5 de setembro de 2008.
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Pontos de luz Quando Maguy configura seu “Umwelt” na cena ela
nos dá dicas: desenquadremos nossas bolhas. Esta artista compartilha
irradiações entre arte e ciência numa realidade de dança. “Umwelt”
de Marin é falar de ontologia em dança. No reflexo de seus espelhos
nos devolve responsabilidades. Possibilidades de mobilidades em
contínuos dançarinantes. Cabem outros jeitos; mexendo coisas,
dentro doidas, indefinidamente... Ouçamos alegrias ultrapassarem
medidas ruindo muros que existem entre os seres cujos espelhos
refletem em golfadas encontros entre acasos de vozes de secretos
pensamentos... Sejamos solenes, agentes do favor local, das coisas
que se movem e deslocam-se. Um “Umweltdançarinante” converge
à conceitos de dança que elaboram: altura, extensão, profundidade,
pele, tessituras, odores, paladar, sentidos, desejos, alinhamentos,
estruturas, articulações, ossos... O corpo é oco. Toma corpo.
Ass: Helena Bastos (esta escrita é contaminada entre danças, Maguy e Gaspar
– in memorian).

São Paulo, september 5th, 2008.
To FID, to Maguy Marin.

Umwelt by Marin:
Unframing our bubbles
Eyes in earth Earth, I leave all my body weight: today my eyes
are immersed amongst mirrors. In a “beautzont”, amongst circulating
mass in which hurried and attentive steps hardly decelerate, unframed
flows giving me back who I am. It is the beaten step. Wait is worthy.
I want to stop and capture the moment. The wind coming to raise
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spirits, bringing the idea that we were born to be eagles, but live as hens... Picking up,
scratching and pecking.
Score of desires The sense of vigil is present in desire, as well as the images,
perceptions have been shaped, drawing our attention. The same is applied to the
notion that we are alive. One life is being felt. Any life is ephemeral, needs to be
rebuilt and born continuously. Move in order to be known. Look at the fields. I don’t
want glasses, just juicy fruits.
Subject Tales The Estonian biologist Jacob von Uexkull (1992) proposed the term
“Umwelt”: bubble – a filter system, surrounded world or particular world. The term
was proposed in order to designate the way that a given live species interacts with its
environment. The “Umwelt” biological base is associated with the ways we perceive
that we are alive. Apart from the perceptual systems, this “bubble” is related to internal
work through information processes involved within the nervous system. Each bubble
or filter system selects characteristics and perspectives in the same way for each
cognitive system. In this sense, life and death cycles empower subjects and their body
parts in accordance with a plan.
Light Points By representing her “Umwelt” in the scene, Maguy gives us hints: we will
unframe our bubbles. This artist shares the diffusion of art and science through dance.
Talking about Marin´s “Umwelt” is talking about the ontology of dance. Its mirrors reflect
responsibilities, possible continuous “dancing” movements. Other techniques can be
incorporated: touching things, mad within, indefinitely. Let´s hear happiness surpassing
limits, breaking down barriers that exist between beings, in which their mirrors reflect
meetings, a destiny of voices coming from secret thoughts. Let´s be solemn, an agent
of local favour, things that move themselves. An “Umweltdance” brings together the
concepts of dance which work through: height, extension, depth, skin, texture, smell,
taste, senses, desires, alignment, structures, articulations, bones... The body is hollow.
Takes shape.
Ass: Helena Bastos (this text is influenced by dances, Maguy and Gaspar – in memorian).
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Uma projeção negra, tudo bem escuro. Alguma figura ao fundo parece
existir, uma mancha à esquerda sugere uma presença. A música grandiosa
com uma voz eloqüente confere volume à cena.
Estamos diante da documentação do espetáculo de dança “Vapor” do
grupo Musicanoar. Permanecemos na penumbra por quase seis minutos.
A luz chega lenta e sutilmente. A tomada de forma de borrões manchando
o preto instável da câmera na mão faz do registro da performance um
trabalho em si. A escassez de informações é o motor da expectativa criada
no início do trabalho.
Ao vivo os corpos estão presentes no palco. As pupilas abertas têm uma
situação colocada no escuro. Através da câmera temos o preto sujo do grão
usual a situações de baixa luminosidade, não fica claro que há pessoas em
cena. Aos dois minutos e pouco da apresentação um ponto de claridade
anuncia a chegada paulatina da luz. O rosto de uma mulher encoberto
por uma mão é a primeira imagem visível. O silêncio toma o ambiente. Os
bailarinos Raul Rachou e Helena Bastos estão parados. Eles aguardam o
tempo passar e ganhar peso, o peso da espera.
Premiado pela associação paulista dos críticos de arte (APCA), pelo programa
Cartografias Rumos e com o prêmio estímulo Flávio Rangel “Vapor” e seus
performers mostram a potência do nosso peso físico e da entrega do corpo
à lei da gravidade. No primeiro movimento Raul deixa explícito o princípio do
trabalho. Ele gira o pescoço de Helena como uma criança brincando com sua
boneca de pano. Ela se entrega, seu pescoço estica como um elástico. A luz
cresce, um quadrado de luz circunscreve o espaço de atuação dos dois e nos
permite ver melhor. Helena é jogada ao chão. A imagem da brincadeira infantil
volta. Ela espatifa no chão e como uma boneca de pano, não quebra. Não há
mais música, o som seco do seu corpo batendo no chão agrava o perigo em
potencial a que a bailarina se sujeita.

MUSICANOAR | SÃO PAULO

A potência do peso: luz e movimento

VAPOR | 2007
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Ele brinca com ela, agachado faz dela uma piorra. Agora o ambiente
todo está iluminado: a dupla é assistida por um pequeno público
sentado em cadeiras domésticas em torno do palco quadrado.
Novamente a imagem em vídeo oferece um espectro privilegiado
da cena, close da expressão fisionômica de Raul. Curioso ele olha
para ela, parece descobrir aquele corpo e suas possibilidades de
movimento. A curiosidade e delicadeza investigativa são substituídas
por um ímpeto de violência. O corpo é jogado longe. O barulho seco
nos lembra que aquele corpo é de uma pessoa.
A inércia de seu corpo nos faz pensá-la morta. Quando jogada no chão,
ou colocada nas costas dele apoiado de quatro, ela se deixa levar. O peso
do seu corpo mostra a potência do movimento, da gravidade, da fixidez
e da inércia. A delicadeza com que participa dos movimentos simula
uma ausência de participação no pas de deux. Seus olhos abertos, sua
piscada ocasional e respiração arfante testemunham a presença do seu
desempenho físico, mesmo que sua imagem aparente em plano geral
fale de uma ausência de ação. Os primeiros planos são testemunho do
controle exigido do corpo. Ele pinga pelo nariz, o dedo mindinho dela
treme.
Quase no final do espetáculo ele joga o corpo dela longe, temos a
impressão que ela irá atingir o público, derrubar as cadeiras como se
ela fosse uma bola de boliche. Nada de grave acontece, ela parece
sobreviver. Ela deitada no chão, ele de cócoras, tempo de espera.
Fade out, a luz se apaga. Fim do espetáculo, a luz acende. Ela pela
primeira vez movimenta-se sem auxílio dele. Ela vive. Ela sorri. Seu
tônus muscular controlado não remete ao peso da gravidade e ao
controle do movimento. Palmas, eles merecem. Uma dupla, uma
dança, a tomada de consciência da inércia e da potência do peso para
o movimento e equilíbrio.
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The strength of weight: light and movement
A black projection, everything pretty dark and a figure in the background seems to exist;
a blot on the left hand side suggests a presence. The magnificent music together with an
eloquent voice gives volume to the scene.
We are watching the dance performance documentation “Vapor”, by the Musicanoar
Group. We remain in the twilight for almost six minutes. Light comes slowly and subtly.
Blots, staining the shaky blackness from the hand-held video camera, shape and define
the performance’s fliming as a work in itself. Lack of information drives the expectation
created at the beginning of the performance.
Alive, the bodies are present on the stage. Pupils, open wide, have the feeling of being
placed in the dark. Through the camera we have the dirt black of the common grain to
situations of low light where it is not clear that there are people on the scene. Around
two minutes into the performance a point of brightness announces that light is coming
gradually. A woman´s face covered by hands is the first visible image. Silence invades the
environment. The dancers, Raul Rachou and Helena Bastos, are standing still. They wait,
time passing by, and gain weight, the weight of wait.
Awarded prizes by the São Paulo Association of Art Critics – APCA and by the Cartografias
Rumos Itaú Cultural programme, plus the Flávio Rangel prize stimulus, Vapor and its
performers show the strength of our physical weight and the body handed over to
gravity. In the first movement Raul explicitly reveals the principle of work. He twists
Helena´s neck like a child playing with a rag doll. She hands herself over, her neck
stretches like elastic. Light grows, a square of light outlines the space where they
perform and allows us to see well. Helena is thrown to the floor. The children´s game
comes back. She smashes to the ground but, like a rag doll, does not break. There isn´t
music anymore, the dry sound of her body hitting the floor worsens the sense of the
potential danger to which the dancer is subjected.
He plays with her, crouching, he makes her a top. Now the whole environment is illuminated:
the couple is watched by a small audience sitting in domestic chairs surrounding a square
stage. Again, video image offers a privileged specter scene, a close-up of Raul’s physical
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expression. Curious, he looks at her, he seems to discover the body and
its possibilities of movement. The investigative curiosity and kindness
are replaced by an impetus of violence. The body is thrown far away.
The dry sound reminds us that it is a human body.
Her inert body leads us to think that she is dead. When she is thrown to the
floor, or placed on his back, with him on all fours, she lets herself go. The
weight of her body shows the strength of movement, of gravity, stability
and inertia. The delicacy with which she participates in the movements
highlights the absence of participation in the pas de deux. Her open
eyes, her occasional blinking and breathlessness gives evidence of her
physical effort, even if her apparent image, in general, reveals a lack of
action. The control exerted by the body is in the foreground. Her nose
drips. Her little finger shakes.
Almost at the end of the performance, he throws her body far away. We
get the impression that she will reach the audience, knocking over chairs
as if she were a bowling ball. Nothing serious happens, she seems to
survive. Lying on the floor, he is squatting, waiting time. Fade out, the
light is switched off. End of the performance, the light is switched on.
For the first time, she moves without his help. She lives. She smiles. Her
controlled muscle tone does not refer to the gravity, weight and control
of movement. They deserve applause. A couple, a dance, awareness of
inertia and the power of weight to affect movement and balance.

111

Patricia Moran
Criadora de formas audiovisuais de longa e curta duração, ficcionais, documentais e ensaísticas. Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC/SP). Profa. do Curso Superior do Audiovisual (ECA - USP).
Created fictional, documental and essayistic short and long audiovisual forms. Doctorate in Communication and Semiotics (PUC/SP). Teacher on the audiovisual course (ECA - USP).
Concepção/ Conception Helena Bastos Coreografia e Intérpretes/ Choreography and
Performers Helena Bastos e Raul Rachou Direção/ Direction Vera Sala Dramaturgia/ Dramaturgy
Helena Bastos, Raul Rachou e Vera Sala Música/ Music Franz Schubert, Liederzyklus Winterreise
(Gute Nacht) Operação de luz/ Lighting Operation Maria Druck Produção/ Production Betão

THEY LOOK AT ME AND THAT’S ALL THEY THINK | 2005
+ PLASTICIZATION | 2004 Nelisiwe Xaba | ÁFRICA DO SUL
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Agir performativamente em dança é “não se fixar a modelos préestabelecidos” e “reorganizar as informações existentes no corpo”[1],
de modo a criar uma movimentação que se apronta no próprio ato de
enunciar questões que estão no mundo, de forma nova e propositiva.
Assim sendo, os dois solos de Nelisiwe Xaba agem performativamente.
Em ambas as criações, o passado retorna numa interpretação política do
tempo do agora. Com humor e com um cuidado artístico que se revela
como um trunfo dos dois trabalhos, “Plasticization” evoca no corpo
(incluindo questões pertinentes ao corpo que dança) as conseqüências
históricas devastadoras, para as várias etnias sul-africanas, da
colonização e das idéias anti-mestiçagem que fundamentaram os
longos anos de Apartheid. Esses processos, sob o argumento do
nacional, relegaram tais etnias à exclusão, à ignorância e à dominação
(inclusive religiosa), e não é à toa que a África do Sul oscila entre os
dois primeiros lugares da lista de países que apresentam os maiores
números de mortes por aids. A ciência e a religião, comprometidas com
o discurso colonial, condenaram um dia as inevitáveis trocas culturais,
e agora não conseguem conduzir com inteligência os estragos dos anos
de exclusão social dos grupos não-brancos da África do Sul. Frente a
isso, Xaba constrói um discurso irônico, que condensa, num só corpo,
os excessos da assepsia, a potencialidade poligâmica (que também
se conjuga com a metáfora do corpo como inevitavelmente híbrido), a
impossibilidade de negar a proteção e de omitir a trágica situação da
aids na África e, ainda, a sátira à atitude burra (com direito a orelhas) dos
que, hipocritamente, omitem tal tragédia e proíbem que preservativos
sejam usados para evitar números ainda mais nefastos.
No corpo de Nelisiwe Xaba, vemos, ainda, uma voz insurgir-se contra um
exemplo particular, ao mesmo tempo que amplo, da exploração colonial:
a história da escrava Sara Baartman. Sua vida, nesse solo, não é contada
pela perspectiva dos que a expuseram em vida e em morte, como uma
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aberração desejável. O principal dispositivo acionado por “They look
at me and that’s all they think” é, a meu ver, uma espécie de lirismo
performativo. O corpo em cena enuncia uma voz à semelhança da voz de
Diana Ferrus, uma descendente khoisan que contribuiu, com seu apelo
poético, a trazer de volta para a África do Sul a “metonímia” da exploração
de Baartman na Europa: os restos corporais expostos em museu.
No solo de Xaba, esse lirismo performativo se materializa, por exemplo,
na grandeza plástica e maleabilidade de seu figurino-cenário-adereçocorpo. Nesse continuum de objetos que se refuncionalizam em cena,
assim como o corpo de Xaba, são provocadas as metáforas de Sara
Baartman afogando-se nos significados implícitos de sua diáspora, que
a retirou de uma situação histórica de exploração, para outra, de maior
exploração ainda; e a metáfora de um outro deslocamento: da exploração
passada de Sara Baartman para a representação estereotípica da mulher
negra, ainda hoje, no mundo. Mas é ainda esse caráter performativo que
transmuda o que era exposto como grotesco, o corpo de Baartman, para
a condição de objeto de um grande lirismo, como que a enunciar uma
voz, que se ouve ao longe: “I will feast my eyes on the beauty of you /
and I will sing for you / for I have come to bring you peace” (A poem for
Sarah Baartman - Diana Ferrus).
[1] Sobreira, Jussara Setenta. O fazer dizer do corpo: dança e
performatividade. Salvador: Edufba, 2008.

Acting while performance in dance does not mean “to employ preestablished models” and “to reorganize the existing information in the
body” [1], in order to create a movement that surfaces from the act
of asking questions present in the world from a new and inquisitive
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perspective. Therefore, the two solos from Nelisiwe Xava act in
performance.
In both pieces, the past returns through a political interpretation of the
present. A touch of humour and a great eye for artistic detail are the key
points of these two works. Plasticization evokes devastating historical
consequences in the body (including issues related to the dancing body),
for different South-African ethnic backgrounds, from colonization to
the ideas against mixing that served as the basis for the long years of
Apartheid. These processes about national issues excluded such ethnic
groups, subjecting them to ignorance and domination (including religious
domination). So, it is not by chance that South Africa falls between the
two first places in the list of countries with the highest Aids death rate.
Science and religion influenced by colonialism condemned unavoidable
cultural exchanges. Now, they are not able to repair many years of social
exclusion of non-white groups in South Africa. Faced with this issue, Xaba
creates an ironic statement that summarizes, in the body, the excesses of
asepsis, the polygamous potential (also combined with the body metaphor
as being inevitably hybrid), the impossibility to deny protection and to hide
the tragedy of Aids in Africa, together with a satirical view of the stupidity
(portrayed with ears) of those who hypocritically hide this tragedy and
prohibit the use of condoms to avoid even worse outcomes.
In Nelisiwe Xaba’s body, we see a voice shouting against a specific
and broad example of colonial exploitation: the story of the slave Sara
Baartman. In this piece, her life is not told through the perspective of the
ones who have exposed her in life and death as a disgusting aberration. In
my view, the main trigger of They look at me and that’s all they think is a
type of lyrical performance. The body in scene speaks with a voice similar
to Diana Ferrus’ voice, a khoisan descendent who contributed with her
poetical approach to bring back to South Africa Baartman’s “metonym” of
exploitation in Europe: her remains exposed in a museum.
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In Xaba’s solo, a lyrical performance is brought to life through, for instance, the malleability
and plasticity of her costume-staged design-decorative-body. In this continuum of
objects recreated in scene, combined with Xaba’s body, Sara Baartman’s metaphors
are provoked, immersed in implicit meanings of a Diaspora that removed her from an
exploitative situation to an even worse form of exploitation, as well as the metaphor of
another displacement: the exploitation of Sara Baartman in the past to an stereotypical
representation of the black woman in the world today. However, it is this performing
aspect that changes what used to be exposed as grotesque - the body of Baartman - to
a condition of a lyrical object, speaking with a voice heard from far away: “I will feast my
eyes on the beauty of you / and I will sing for you / for I have come to bring you peace” (A
poem for Sarah Baartman – Diana Ferrus).
[1] Sobreira, Jussara Setenta. O fazer dizer do corpo: dança e performatividade. Salvador:
Edufba, 2008.
Roberta Ramos
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Uma longa amizade epistolar acaba por reunir duas coreógrafas
(e bailarinas), a sul-africana Nelisiwe Xaba e a haitiana Kettly Noël
(desde 1999 no Mali onde fundou o festival internacional de dança
“Dense Bamako Danse”), numa criação comum. No palco, na rua de
uma cidade, à noite, ou na frente de uma discoteca, na praia, num
quarto, em cima de uma mesa ... , as duas finalmente se encontram.
Momentos dançados, falados, entrelaçados do tempo da ausência.
Um duo irônico e explosivo: troca de beijos e tapas, de brincadeiras
e desafios, de um desejo incerto, de diálogos vãos em francês e
inglês. Entre sedução e aversão, elas passam da dança à luta, da
fúria à ternura, à evocação dolorosa da maternidade, à cumplicidade,
e tudo termina num banho de leite. A obra destas duas magníficas
intérpretes é, sem dúvida, um belo convite para conhecer a dança
contemporânea da África Negra.

A long epistolary friendship lead two choreographers (and ballet
dancers), the South-African Nelisiwe Xaba and the Haitian Kettly
Noël (based in Mali since 1999, where he has established the Dance
International Festival “Dense Bamako Danse”), to collaborate in a
collective creation. On the stage, on the street of one city, at night,
or in front of a disco, on the beach, in a room, on the table…, these
two eventually get together. Momentary absence is danced, spoken,
twisted.
An ironic and explosive duo: exchanging kisses and slaps, jokes and
challenges, uncertain desire, vain dialogue, in French and English.
Veering between seduction and aversion, they go from dance to
fight, from fury to gentleness, to the painful evocation of maternity, to
complicity, and everything finishes with spilt milk. The performance
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of these two magnificent dancers is, for sure, a wonderful invitation to discover
contemporary Black African dance.
Thereza Calvet
Filosofia/ Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.
Philosophy/ Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.
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Lighting Design Gilles Gentner Vídeo/Video Frédéric Koening Fotos/ Photo Eric Boudet Músicas/
Musics Jill Scott, Betty Carter, Blossom Dearie, Godspeedyou Black Emperor, Annie Lenox
Eurythmics, John Cage, Angedup Ensaiadora/ Rehearsal Lydia Carillo Produção/ Production
Donko Seko/ La Compagnie Co-produção/ Co-produced by Rencontres Chorégraphiques
Internationales de Seine-Saint-Denis, programme Afrique en Création de CULTURES FRANCE,
Centre Culturel Français de Bamako, Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade
de France au Mali, Institut Français d’Afrique du Sud (IFAS), Ambassade de France en Afrique du
Sud (Johannesburg), Les Francophonies en Limousin, Centre Chorégraphique National de CaenBasse Normandie Residências e Apoios/ Residencies and Support Schlachthaus Theater
(Berne), Centre Culturel Français (Bamako), CCN Ballet Preljocaj le Pavillon Noir (Aix en Provence),
CCN de Caen-Basse Normandie, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis
Agradecimentos/ Thanks to Bénédicte Alliot, Valéry Gaillard
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Três corpos atualizam, na cena, acontecimentos à semelhança de
como nossa experiência captura o real. Isto é, voraz e indistintamente.
Eles se divorciam da lógica racional que arregimenta o discurso verbal
e de modo subversivo trocam a sucessão hierarquizada que constróem
mensagens cognoscíveis por uma simultaneidade ambivalente e cheia
de potência. Assim, estímulos de diferentes naturezas (som, imagem,
cheiro, temperatura ou textura e sabores) invadem os sentidos
humanos de forma descontrolada.
É desta mesma ordem de descontrole que os três corpos com seus
movimentos e gestos criam discurso em “3Mg” de Carmem Jorge.
Isso não significa que essa dança não se dedica a nenhum campo
de interesse temático ou que, pela natureza de sua organização
descontrolada, nenhum entendimento se possa dela deduzir.
O interesse de “3Mg” é pela recorrência de estímulos circunscritos
e identificados a certo grupo geograficamente localizado. Ou melhor,
para ser bem compreendido, eu poderia simplesmente dizer que seu
interesse decorre de recorrências na cultura brasileira. Porém, dizendo
dessa forma, eu estaria neutralizando a ação subversiva de “3Mg”.
Uma dos significados originais da palavra cultura é “lavoura” ou
“cultivo agrícola” (Eagleton, 2005). Trata-se de uma intervenção
humana no sentido de preparar, semear e regar o solo, controlando o
crescimento das plantas para delas colher os frutos. Nesse sentido, o
termo cultura aplicado a grupos sociais identifica “o sonho da razão
legisladora” do Estado moderno de que fala Bauman (1999). Ou seja,
submeter as populações dominadas a um exame completo de modo
a transformá-la numa sociedade ordeira, afinadas aos preceitos da
razão.
Porém, é exatamente o oposto que busca Carmem Jorge. As
referências são apresentadas do jeito como elas aparecem aos
sentidos. Sem ordená-las num discurso conclusivo, a dança realça

119

a desordem própria à natureza e nos faz inquirir sobre a idéia mesma de cultura. Tal
ação subversiva se instala, então, contra a engenharia social do “Estado jardineiro”
(Bauman, ibidem) que semeia subjetividades no sentido de colher subserviência.
Por meio de uma sintaxe de dança, os três corpos mimetizam o jeito como as informações
concorrentes se relacionam no ambiente que circunscreve a idéia de Brasil. Evidenciase a vontade que umas têm de prevalecer sobre as outras, denunciando - se a batalha
patética que travam para permanecer como signo maior de identificação dos indivíduos.
Assim, devolvendo aos espectadores a tarefa de dar sentido à luta insana de por ordem
no imponderável, “3Mg” faz sua política cidadã do corpo.
Nesse aspecto, justamente, reside toda sua potência: uma questão é apresentada não
como pede a razão ideologicamente adestrada e, sim, como ela realmente se instala
no mundo. Ou seja, de modo conflitante, recorrente, descontínuo. E tudo do jeito como
se faz na dança, no corpo e pelo corpo.

In the scene, three bodies represent how our experience captures the real in a voracious
and indistinct way. They split from the rational logic that organizes verbal speech
and subversively change the hierarchical order behind known messages through an
ambivalent and powerful simultaneity. Thus, stimulus of different natures - sound,
image, smell, temperature or texture and taste - invades, in an uncontrolled way, the
human senses.
From this uncontrolled order, the three bodies, through their movements and gestures,
create the Carmem Jorge “3Mg” speech. This does not mean that this dance is not
dedicated to any subject area nor that, due to its uncontrolled order, no understanding
of it can be gained.
“3Mg” is interested in outlined and identified stimulus, originating from a certain local
geographic group. In other words, and for a better understanding, I could simply say that
its interest springs from Brazilian Culture. Although, saying that, I would neutralize the
“3Mg’s” subversive action.
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One of meanings of the word culture is “plantation” or “farming”
(Eagleton, 2005). It is related to a human intervention regarding
preparing, sowing and watering the ground, controlling plant growth in
order to collect fruits. In this sense, the term culture, applied to social
groups, identifies “the dream of legislative reason” in the modern State,
as mentioned by Bauman (1999). That is to say, subjecting dominated
peoples to complete examination so as to transform them into an
orderly society ruled by reason.
However, Carmen Jorge is aiming for exactly the opposite. References
are presented in the same way as they appear to the sensorial organs.
Without ordering them into a conclusive speech, the dance highlights
the disorder belonging to nature and leads us to investigate the idea
of culture. Such subversive action thus manifests itself against the
social engineering of the “Garden State” (Bauman idem) which sows
subjectivities in the sense of collecting subservience.
Through the dance’s organization, the three bodies show the way in
which topical information is related to the idea’s environmental context
within Brazil. The desire of some to outweigh others is in evidence,
denouncing the pathetic battle which ensues and endures as a principal
sign of individual identification. Thus, giving the audience the task of
attributing meaning to the insane fight to order the imponderable,
“3Mg” communicates its own political citizenship body message.
This aspect is, indeed, the source of its strength: a question is presented
not as it is asked by ideologically determined reason, but rather as it
occurs naturally in the world. That is to say, in a conflicting, recurrent,
broken manner. All this is reflected in dance, in the body, and by the
body.
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10 métodos para materiais diversos
1. Repetir gestos mínimos. Produzir pequenos deslocamentos, até
que tudo esteja, finalmente, em outro lugar. Este método nos leva ao
cotidiano.
2. Atravessar o espaço de fios e fitas. Trata-se de um método que
inventa trajetos, traçados. Tramas. Seu lugar é a rede e sua função
é nos levar dos espaços interiores aos espaços abertos. Ou melhor,
tornar indistintos um e outro.
3. Desdobrar o espaço. Redobrá-lo, fazendo passar do chão às
paredes, das horizontais às verticais. Puxar os cantos para que sejam
arestas. Passar o tempo, como se fosse uma roupa, amassá-lo como
uma folha de papel. Partir da economia do espaço e do tempo até
desdobrar suas possibilidades. Este é o método de quem faz pães. E
de quem escreve.
4. Esquecer os nomes dos objetos. Ressemantizá-los e inventar para
eles usos inauditos. Como brinquedos dispersos no chão do quarto:
algumas peças se perderam, outras se quebraram. Outras restam, mas
sem a sua origem. O lugar deste método é a infância e a linguagem.
5. Colar um objeto em outro: o limite não é mais o que separa, nem o
que deve ser atravessado. Ele é o que provoca o contato, a aderência.
O método atravessa os tempos: a colagem.
6. Criar ondas de plástico: modular azuis.
7. Produzir o silêncio. Porque o silêncio é difícil, deve ser inventado,
fabricado, extraído, arrancado do espaço. Este método nos leva à
música.
8. Tornar o gesto preciso, necessário. E, por isso mesmo, ordinário.
Por meio deste método, atingimos certa sabedoria, alguma beatitude:
uma forma de saber que tem como fim o não saber.
9. Voltar o gesto sobre si mesmo. Retirá-lo de toda cadeia de
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causalidade. Fazer dele uma causa sem efeito, um efeito sem causa, dançar.
10. Medir o espaço sem medida possível. Pé ante pé.

10 methods for diverse materials
1. Repeat minimal gestures. Produce small displacements, until everything is finally in
another place. This method leads us to the routine.
2. Cross the space of lines and strips. This is related to a method that invents pathways,
outlines. Plot. Its place is the net and its function is to bring us from internal spaces to
open spaces. In other words, to make indistinct one and the other.
3. Unfold the space. Fold it again, making it go from the floor to the walls, from horizontal
to vertical. Pull the corners in order to make edges. Pass time, as if it were a cloth, screw
it up as if it were a paper sheet. Move away from the economy of space and time until
their possibilities can be unfolded. This is the method of making bread. And of those
who write.
4. Forget the names of objects. Give them new semantics and invent unheard uses for
them. Like toys scattered on the floor of a room: some pieces have been lost, others
have been broken. Others remain, but without their origins. This method is rooted in
childhood and language.
5. Glue one object to another: the limit is no longer what separates them, neither what
needs to be overcome. It is what provokes contact, adherence. The method crosses
time: collage.
6. Create plastic waves: modulate blues.
7. Produce silence. Because silence is difficult, must be invented, made, extracted, and
pulled out from space. This method leads us to music.
8. Make gestures precise, necessary. And, for this very reason, ordinary. Through this
method, we achieve certain wisdom, a kind of bliss: a way of knowing that our end goal
is non-knowledge.
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9. Turn the gesture upon itself. Remove it from all chains of causality.
Make it a cause without effect, an effect without cause, dance.
10. Measure the space without possible measures. On tip-toe.
André Brasil
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Em “F for Fake” (1973) Orson Welles aproxima a idéia da falsificação, dos
limites da autoria e das passagens entre verdades e mentiras. O clássico
de Welles lançou luz, em analogia, sobre o cinema como falsidade, como
uma possível reprodução falida da realidade que experimentamos mais
diretamente. A falsidade em Welles aponta para a invenção. Tudo é possível.
Ficção e realidade se misturam na potência do falso, como ponto de partida
para pensarmos (ou fingir que estamos pensando!) sobre as verdades e
mentiras que nos são ditas e que podem nos levar a uma possível criação
ou a uma verdadeira impossibilidade de ação.
Nas potências do falso, nas estruturas simbólicas do fingir, no ato de
interpretar dos atores, na desconstrução dos estereótipos que Elisa
Ohtake e seu grupo estruturam “Falso espetáculo”. Fingir é antes de
qualquer coisa abrigar as possibilidades de um jogo que coloca a dúvida
como ponto de partida para alcançarmos os significantes que pairam em
torno dessa proposição. Podemos assumí-los como “nós” de uma imensa
rede de sentidos que nos é revelada. Paradoxalmente, nos mostram, mas
também nos impedem de ver mais diretamente o que nos é apresentado.
Entre acreditar e duvidar, entre fingir e ser verdadeiro, somos convidados
por Ohtake a refletir sobre essas passagens. Entre o dentro e o fora do
espaço do espetáculo, vemos descortinar diante de nós um discurso que
nos convoca, sobretudo para assumir a dúvida como uma potência criadora,
como uma forma de tornar possível o impossível. De desbancar os impérios
das meias verdades e certezas, para a instalação de um constante estado
de dúvida, que permanece em nós durante todo o espetáculo, ou melhor o
“falso” espetáculo, já que é na incorporação de elementos, procedimentos
e situações típicas do cotidiano que tudo se estrutura. Não há nada de
espetacular – no sentido dado ao termo pelo sociólogo francês Guy Debord –
é tudo da ordem do cotidiano, do ordinário. Cenários, coreografias, diálogos
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“F for Fake” e P de Potente
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e situações apresentadas parecem nos recolocar diante da própria vida
diária com suas dúvidas, verdades e falsidades. Tudo estranhamente
verdadeiro e falso, ao mesmo tempo.
Essas situações são também enfatizadas pelo interessante uso do vídeo
que expande os limites da apresentação para além daquele espaçotempo. Finge-se uma fuga, será verdade? Convoca-se um ícone do
axé que finge não saber dançar enquanto Ohtake, anteriormente,
finge dançar, finge ser Deus, finge ser uma mosca morta. Em cada
uma dessas situações paira a dúvida e a incerteza. É impossível não
lembrar do poeta curitibano Paulo Leminski. “Certezas o vento leva,
só as dúvidas ficam de pé”. As dúvidas que Ohtake e seu grupo nos
colocam nos enchem de vitalidade para imaginar as possibilidades de
um devir aberto, de uma alegria que se instaura nesse constante estado
de dúvida. Não é por acaso que ao final somos devolvidos a vida, ao
espaço da cidade com suas possíveis dúvidas, aberturas e passagens
de toda ordem entre o que vemos, percebemos e imaginamos.

“F for Fake” and P for Powerful
In “F for Fake” (1973) Orson Welles approximates the ideas of falsification,
authorship limits and pathways between truths and lies. The Welles
classic analogically draws attention to the cinema as fake; as a possible
failed reproduction of the reality we experience more directly. The fake
in Welles points towards invention. Everything is possible. Fiction and
reality are mixed up within the power of falsification, as a starting point
making us think (or pretend that we are thinking!) about unspoken
truths and lies, leading us to possible creation or to real impossibility
of action.
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Elisa Ohtake and her group structure “Fake performance” around the power of the
fake, symbolic structures of pretending, actors’ performances and the deconstruction
of stereotypes. To pretend means, apart from anything else, to be open to a possible
game which uses doubt as its starting point and embraces meanings which surround this
proposition. We can regard these as the “knots” of a huge net of sense which is revealed
to us.
Paradoxically, these show us, but also prevent us from seeing more directly, what it being
presented. We are invited by Ohtake to think about believing and doubting, pretending
and being truthful. Between the ins and outs of the performance space, a speech is
revealed in front of our eyes, which provokes us above all to assume doubt as a creative
strength, as a way of making the impossible possible.
The empire of half-truth and certainty is surpassed in order to install one constant state of
doubt, which continues within us during the performance, or rather the “fake” performance,
as everything is structured through the incorporation of elements, procedures and typical
situations from daily life. Nothing is spectacular – in the sense expressed by the French
Sociologist Guy Debord – everything is related to day-to-day order, to the ordinary. The
scenery, choreography, dialogues and situations presented seem to (re) place us within
the context of daily life and its doubts, truths and fakes. Everything is weirdly truthful and
fake, at the same time.
These situations are also emphasized by the interesting use of video which expands the
limits of the performance beyond space and time. A pretend escape: is it real? An axé
icon is invited who pretends not to know how to dance; earlier on Ohtake has pretended
to dance, pretended to be God and pretended to be a dead fly. In each of these situations
doubt and certainty remain. It is impossible not to remember the poet from Curitiba – Paulo
Leminski. “Certainties that the wind takes, only doubts standing still.” (Free translation).
Ohtake and her group present doubts that fill us with vitality in order to imagine the
possibility of open continuous movement: happiness that establishes itself in this constant
state of doubt. It is not by chance that, at the end, we are given back to life, to the city
space and its possible doubts, openness and pathways of all kinds between what we see,
realize and imagine.

128

Eduardo de Jesus
Professor da Faculdade de Comunicação e Artes (PUC-MG). Mestre em
Comunicação Social pela UFMG e doutor em Artes (ECA/USP-SP). É membro da
Associação Cultural Videobrasil.
Teacher in the Communication and Arts (PUC-MG). Master´s degree in Social
Communication from UFMG and doctor´s degree in Arts (ECA-USP). Member of
Associação Cultural Videobrasil.
Concepção e Direção/ Conception and Direction Elisa Ohtake Performers
Elisa Ohtake, Emerson Menezes, Ricardo Oliveira

Por uma Epistemologia Sul
O FID 2008 traz em sua programação o ZAT 5 – Zonas Autônomas
Temporárias que têm como objetivo discutir as estruturas que
contornam uma geopolítica do poder.
Em dois dias de encontro, propomos a formação de um grupo
de estudos com a finalidade de discutir o que seria uma
epistemologia Sul. Para tanto, convidamos os Profs Paulo Paixão
(Pará) e Roberta Ramos (Pernambuco) que oferecerão conceitos
como Brasilidade e Imprevisibilidade, para dar ignição à
conversa-estudo.

ZAT 5 - Zonas Autônomas Temporárias
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ZAT 5 - THE TEMPORARY AUTONOMOUS ZONE
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TOWARDS A SOUTH EPISTEMOLOGY
FID 2008 brings its programme ZAT 5 – The Temporary Autonomous Zone aiming to discuss the structure that surrounds geopolitics of power.
In two days meeting, we propose the training of a study group
aiming to discuss what would be the South epistemology. For doing that, we have invited Paulo Paixão (Pará) and Roberta Ramos
(Pernambuco), who will discuss about the concepts of Brasility
and Unpredictability in order to stimulate the study-chat.

do caos, conforme Glissant [1] (2005: 100): o sistema determinista
errático. Por algum motivo, que não se pode fixar nem prever,
determinados sistemas dinâmicos tornam-se erráticos, fazendo com
que sua regularidade de funcionamento, sua “mecanicidade”, seja
interrompida.
Glissant apropria-se deste fenômeno físico para entender o
comportamento imprevisível que resulta da relação entre as culturas.
As várias culturas vivem a contradição de sofrerem as mesmas
transformações e receberem as mesmas influências a partir de
lugares e tempos diferentes, e o resultado disso é um mapa cultural
de temporalidades descontínuas, um sistema em aberto, imprevisível,
diferentemente de uma “cultura universal”, pretendida durante muito
tempo pelo Ocidente, “cuja maior ambição era a previsão” (Glissant,
2005: 102) e que, podemos arriscar, marcou muito fortemente o que
Boaventura Santos (2008) nomeia de epistemologias do Norte, em
contraponto ao que defende como epistemologias do Sul.
A imprevisibilidade é pressuposto da crise ontológica da identidade,
das trocas culturais, de formas mais tolerantes de nos relacionarmos
com as diferenças culturais e, entre tantos outros aspectos, é ainda
pressuposto da diversidade epistemológica a que se refere ainda
Boaventura Santos (2008), e que, segundo ele, causa a incerteza
do mundo atual, algo a ser considerado positivamente como a
possibilidade de criar alternativas outras, diversas do “pensamento
ortopédico” e da “razão indolente” que caracterizam as epistemologias
do Norte (Santos, 2008).
[1] Teórico e escritor da Martinica.

Coordenação Roberta Ramos

A imprevisibilidade tem relação com um dos pressupostos da ciência

Imprevisibilidade
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SUGESTÕES DE LEITURA
SANTOS, Boaventura de Souza. A filosofia à venda, a douta ignorância e
a aposta de Pascal. Revista Crítica de Ciências Sociais, 80, Março 2008:
11-43.
___ Introdução a uma poética da diversidade. Juiz de Fora: UFJF, 2005.

Roberta Ramos

Doutora em Teoria da Literatura na UFPE, onde defendeu a tese
Deslocamentos Armoriais: da afirmação épica do popular na “Nação
Castanha” de Ariano Suassuna ao corpo-história do Grupo Grial;
coordenadora do Projeto Acervo RecorDança (desde 2003).

UNPREDICTABILITY
COORDINATION ROBERTA RAMOS
Unpredictability is related to one of the scientific presuppositions of chaos, according to Glissant [1] (2005: 100): the uncertainty deterministic
system. For some reason, which cannot be determined nor predicted,
certain dynamic systems become uncertain, meaning that their operational regularity; their “mechanization” is interrupted. Glissant appropriates this physical phenomenon in order to understand the unpredictable
behaviour that results from the relation between cultures. Several cultures go through the contradiction of suffering the same transformations and receiving the same influences from different places and times.
The result is a cultural map of the discontinuous temporalities, an open
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system which is unpredictable. This is in contrast to the universal culture aimed at for
a long time in the West, “in which great ambition was a prevision” (Glissant, 2005: 102)
and, we can assume , has strongly marked what Boaventura Santos (2008) nominates as
North epistemologies, counterpointing what it is defended as South epistemology.
Unpredictability is a presupposition of ontological identity crises, cultural changes, more
tolerant ways of having relationships with cultural differences and many other aspects. It
is also a presupposition of epistemological diversity to which Boaventura Santos (2008)
also refers and, according to him, causes the uncertainty of the current world; something
to be considered positively as a possibility of creating other alternatives, different from
the “orthopaedic thought” and from the “indolent reason” that characterizes North epistemologies (Santos, 2008).
[1] Theoretician and writer from Martinique.

READING SUGGESTIONS
SANTOS, Boaventura de Souza. A filosofia à venda, a douta ignorância e a aposta de Pascal.
Revista Crítica de Ciências Sociais, 80, Março 2008: 11-43.
___ Introdução a uma poética da diversidade. Juiz de Fora: UFJF, 2005.

Roberta Ramos

Doctorate in Theory of Literature from UFPE – Federal University of Pernambuco, where
she has defended the thesis Deslocamentos Armoriais: da afirmação épica do popular
na “Nação Castanha” de Ariano Suassuna ao corpo-história do Grupo Grial [Armorial
Displacements: from the epical affirmation of the popular in the “Chestnut Nation”
from Ariano Suassuna to the body-history of the Grial Group]; coordinator of the Project
Acervo RecorDança (since 2003).

BRASILIDADE

COORDENAÇÃO PAULO PAIXÃO
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Brasilidade: paradoxalmente brasilidade quer dizer o conjunto de
brasileiros; o que distingue o Brasil e seu povo; nacionalidade
brasileira; brasileirismo, mas, por se tratar de um produto da
racionalidade moderna e, por conseguinte, do colonialista imperialista
do Norte é, ao mesmo tempo, o avesso da experiência vivida em
nossa geopolítica. A alegre, gentileza, criatividade, malemolência e
etc. atributos normalmente associados ao caráter nacional é uma
idealização imposta pelo estrangeiro e na maioria das vezes aceita
de forma submissa pelo nativo. Habituados a reproduzir as formas
de exploração baseado na naturalização das desigualdades (prática
operacional implantada aqui durante o processo de nossa colonização)
o caráter da sociedade brasileira precisa ser encarado de forma
radicalmente crítica como autoritário e violento.
O caminho para obter emancipação cultural e econômica pretendida
não pode ser o da identificação submissa para com os predicados
criados e impostos a nós pelo Norte. Tal caminho precisa ser
construído a partir do reconhecimento do que é prática imperialista,
dentro e fora de nós, e identificá-las como profundamente injustas
no intuito de destruí-las simultaneamente no nível pessoal e no nível
mundial (do colonialismo à solidariedade). Atacar o modelo nuclear
da família senhorial que impera com promotor da naturalização das
desigualdades entre nós é deixar falar o Sul atacando o que há de
Norte em nós mesmos. Neutralizando as formas de exercício de poder
deste modelo também estaremos eliminando o próprio conceito de Sul
e ao mesmo tempo ensinando o Norte a se imaginar de outro jeito.
O caminho pra encontrarmos a verdadeira brasilidade tem base na
sabedoria universal da recuperação da humanidade entre os homens,
considerando todas nossas fraquezas bem como nossos pontos
fortes. É um tipo de sabedoria baseada na experiência que busca a
verdade e a não-violência. A livre associação das forças produtivas
e o trabalho cooperativo podem ser estratégias para alcançar esses
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fins, tendo em vista que a desigualdade de dons seja uma condição
humana faz-se urgente o desenvolvimento de um vasto exercício
de solidariedade. Esse talvez seja o tipo de conhecimento que se
opõem ao racionalismo instrumental do Norte, o conhecimento da
solidariedade praticada de modo indistinto. Desse modo brasilidade só
pode se realizar na denúncia do sofrimento humano, no combate a sua
naturalização, como fatalidade ou necessidade e de sua trivialização
como espetáculo midiático.

Paulo Paixão

Professor da Escola de Dança da UFPA - Universidade Federal do
Pará. Doutorando em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). Mestre
em Comunicação e Semiótica (2003) (PUC-SP). Curador do Programa
Pedagógico de Criação em Dança Contemporânea do IAP (Instituto de
Artes do Pará) (2005 - 2006).

BRASILITY	
COORDINATOR PAULO PAIXÃO
Brasility: paradoxally, Brasility means Brazilians as a whole; what
distinguishes Brazil and its people; Brazilian nationality; Brazilianism, but because it is a product of modern rationality and, consequently, of the colonialist imperialism of the North, it is, at the
same time, the reverse of the experience of our geopolitics.
Happiness, kindness, slyness, etc; attributes normally associated
with the national character, are an idealization imposed by
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foreigners and, most of the time, accepted by the native
submissively.
Brazilian social character must be confronted strongly, in a critical
way, as authoritarian and violent, as the population got used to
reproducing means of exploitation based on the naturalization of
the inequalities and operational practices implanted here during
the colonization process.
The intended pathways to cultural and economic emancipation
cannot include submissive identification with the inherent qualities
created and imposed on us by the North. Such pathway should
be constructed from a recognition of what imperialist practice
represents, within and outside us, identifying it profoundly unfair,
and aiming to destroy it, simultaneously, individually and globally
(from colonialism to solidarity).
Attacking the nuclear model of the manorial family, which prevails
as a promoter of naturalization of inequalities amongst us, means
allowing the South to speak and attack what is Northinside
ourselves. Through neutralizing the means of exercising power
common to this model, we will also be eliminating the concept of
South and, at the same time, teaching the North to view itself in
another way.
The pathway to find real brasility is based on the universal wisdom
of human recovery amongst men, considering all our weakness
as well as our strong characteristics.
It is a kind of wisdom based on the experience that searches for
truth and nonviolence.
Free association of productive forces and cooperative work can be
strategies to meet these aims, looking at the fact that inequalities
of gifts are part of the human condition, which is something
necessary to the development of a vast solidarity operation.
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This might be a kind of knowledge that opposes itself to the
instrumental rationalism of the North; the knowledge of solidarity
practiced indistinctly. Thus, brasility can only happen through
the denunciation of human suffering, through combating its
naturalization, as a fatality or necessity, and its trivialization as a
mediatic performance.

Paulo Paixão

Is an Escola de Dança da UFPA´s teacher, (Dance School/ UFPA). He
is doing his PHD in Communication and Semiotics (PUC-SP). Master
in Communication and Semiotics (2003) PUC/SP. Curator of the
Pedagogical Programme of the Creation in Contemporary Dance of
the IAP (Arts Institute of Pará) (2005 - 2006).

FIDinho
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O mundo parece doente, carente de valores comuns numa
dimensão global que culminem em atitudes globais próhumanidade.
Ações locais, nos micro-espaço-tempo; aqui e agora, são cada vez
mais alternativas de sobrevivência frente a um “conhecimento”
manipulado, orientado e elaborado pelos mecanismos sociais
dominantes, detentores do poder político, econômico, midiático
e também, cultural das sociedades.
No mundo hoje, cada vez mais nos vemos no desafio social de
garantir os Direitos da Criança.
Não, não fazemos noção das tantas faces do terror da infância
mundial. Na África, na Índia, na classe média norte-americana, no
Brasil, na esquina, no consumo nos shoppings. Não dominamos
as estatísticas e nem mesmo sabemos fazer um uso correto
delas.
Cada sociedade, à sua maneira, impõe condições à infância que
são deflagradas por um contexto de globalização que permeia
cada família, cada ser humano neste planeta.
Apesar de todos os riscos que as sociedades mundiais
apresentam, propomos um momento de movimento que tenta
contrariar a realidade infantil estabelecida.
Trata-se de colocar a criança no seu lugar legítimo e ativo de uma
cidadania em formação, de consciências em transformação, de criar
opção.
O FIDinho nasce em 2008 querendo agir pró-criança, legitimando
um espaço próprio que possa ser uma porta de acessos e
discussões do nosso tempo, exercitado e vivenciado pelo público
infantil, através da dança.

The world seems to be sick, deprived of global and common values
that generate pro-humanity worldwide attitudes.
Local actions, in the micro-space-time, here and now, are increasingly becoming the alternatives for survival when facing a manipulated “knowledge”, oriented and developed by dominant social mechanisms; holders of the societies’ public, economic, media and cultural
power.
Nowadays, we see ourselves ever more facing the social challenge of
ensuring Children’s Rights.
No, we do not have a clue of the many faces of childhood terror
worldwide. In Africa, in India, North-American middle class, in Brazil,
round the corner, in the shopping malls. We do not control the statistics and do not even know how to use them properly.
Each society in its own way imposes childhood conditions, which are
exposed through a context of globalization within each family, each
human being in this planet.
Despite all the risks that global societies present, we propose a moment of movement that tries to contradict the established childhood
reality.
It is about placing children in their rightful and active position of citizenship in progress, transforming awareness and creating options.
FIDinho´s initiative starts in 2008 aiming to act pro-children, legitimating its own space, which can be a pathway for accessing and
discussing our times, as practiced and experienced by the children
audience through dance.

FIDinho
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BALANGANDANÇA CIA. | São Paulo

O TAL DO QUINTAL | 2006
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Os nomes que damos e os que nos são dados são importantes! São símbolos
de coisas, de gente, de sentimentos, de visões de mundo. Significam.
BALANGANDANÇA traz danças, balanços, movimentos primordiais,
pulsações que acompanham o tempo que age por toda a vida.
O TAL DO QUINTAL é o entre do espaço do mundo que se faz em
espaçomovimento, em espaçodança. Entre que tem um lugar: o corpo.
Mas... atenção, aí vai o recado do BALANGANDANÇA: lugar como trânsito,
como comunidade entre idéias, desejos, brincadeiras. Lugar não é estático,
é processo em movimento.
O TAL DO QUINTAL é grande! Quintal/ palco estendido em platéia, em
múltiplas direções, níveis, planos. Caminhos que mostram a metáfora de
outros caminhos, os das imagens, os da liberdade, os da criatividade. Os
caminhos que mostram que é necessário ampliar todos os espaços, os do
corpo e os do ambiente em que se vive.
Luzes traçam linhas, curvas, retas e torcidas. O quintal tem verde, varal,
escada nos quais corpos de intérpretes, que não fazem caricaturas de
crianças e sim se metaforizam em crianças, dançam, brincam, modificam
os espaços nos seus próprios corpos. E, assim, claro! O corpo das pessoas
da platéia.

Names that we give and those which are given to us are important! They
are symbols of things, people, feelings and ways of looking at the world.
They have meaning. BALANGANDANÇA brings dances, swinging, primordial movements and beats, in time with the continuous rhythm of life.
TAL DO QUINTAL is an “in between” world space, defined as a movement
space; a dance space. An “in between” which has got a place: the body.
But… pay attention, here is the BALANGANDANÇA message: place is transitory: a community of ideas, desires and jokes. Place is not static, it is a
process in movement.
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TAL DO QUINTAL is big! Backyard/stage extended as far as the audience,
in multiple directions, levels, dimensions. Pathways, which manifest the
metaphor of other paths. Image, freedom and creativity pathways. Pathways which show that it is necessary to open up all spaces: within the body
and the environment in which we live.
Lights draw lines, curves, straights and twists. The backyard has got a
green, clothes line and ladder, where the actors’ bodies, rather than caricaturing children, “metaphorizing” themselves into children, dancing, playing
and modifying the spaces within their own bodies. And, thus, for sure! The
audience’s bodies.
Lenira Rengel
Doutora em comunicação e semiótica (PUC-SP). Bacharel em direção teatral (ECAUSP).Mestrado em artes/ dança (UNICAMP). Pesquisadora, coreógrafa, dançarina
e professora.
Doctorate in Communication and Semiotics (PUC-SP). Degree in Theatre Direction
(ECA-USP). Master in Arts/Dance (UNICAMP). Researcher, choreographer, dancer and
teacher.
Concepção e Direção/ Conception and Direction Georgia Lengos Coreografia/ Choreography Balangandança Cia. Intérpretes Criadores/ InterpretersCreators Dafne Michellepis, Anderson do Lago Leite, Coré Valente, Maristela
Estrela e Alexandre Medeiros Assessoria em Psicologia Infantil/ Childhood
Psichology Advisor Patrícia Getlinger Figurinos/ Costumes Dafne Michellepis
Assessoria em Adereços/ Stage Props Assistant Mila Reily Edição de Trilha
Sonora/ Soundtrack Editor Kito Siqueira Iluminação/ Light Design Joyce Drumond (Estação da Luz) Ilustração/ Ilustration Fê Projeto Gráfico/ Graphic Design Celso Linck Fotografia/ Photos Gil Grossi Músicas Especialmente Compostas/ Specially Composed Musics “Um minutinho” – Paulo Tatit e Zé Tatit
“Fantasia” – Sandra Peres/Alice Ruiz/Estrela Leminski Produção/ Production Anderson do Lago Leite

Tiago Guedes | PORTUGAL

MATRIOSKA | 2007
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Volumes e texturas aguçam a percepção. Cadê? O que é? Achou !!! O que
está por trás do tecido branco, elástico que afeta a nossa curiosidade?
São dedos? Ou o quê?
Sim, é gente.
Somos nós mesmos (através dos intérpretes de MATRIOSKA) abrindo em
múltiplas direções do espaço e das idéias, as várias camadas de eus que
podemos ser: aranhas, bicos, asas, formas que se agregam para propor
ummeiogente, meiobicho. Confluências de abstrações e sensações que
vão tornando evidente que somos seres metafóricos.
A metáfora está na carne, em nossos corpos, não apenas em palavras ou
na própria dança. Experimentar a brincadeira, neste caso, feita em dança,
com a própria sombra, vai formando a abstração do que sejam nossas
“sombras”: mistérios e segredos, nossos eus. O outro se dá em nós. Aparece
e nos reconhecemos,sejamos crianças, adolescentes, jovens, adultos.
A dança de imagens e corpos em MATRIOSKA se faz difusa, fantástica
em luzes, música, grito, murmúrio, mas é real. Plena de abertura para o
público, respeitosa à imaginação intelectual das crianças.
MATRIOSKA faz do quase é, ou seja, do que é icônico, um símbolo para
que saibamos que o sonho também é parte da realidade.

Volumes and textures stimulating perception. Where? What is it? Have
you found it? What is behind the blank cloth, elastic, which arouses our
curiosity?
Are they fingers? Or what?
Yes, they are people.
Ourselves (through the MATRIOSKA dancers) opening in multiple directions
of space and ideas, several layers of “I”, which can be: spiders, beak,
wings, shapes that bring themselves together to propose a half-human,
half-animal.
Convergence of abstractions and feelings telling us that we are
metaphorical creatures.
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Metaphor is within skin, in our bodies, not only in words or in the dance itself. Try the
joke, in this case, made in dance, with its own shadow, shaping the abstraction of our
own “shadows”: mysteries and secrets, our “I”. The other occurs in us. It appears and we
recognize ourselves, as children, teenagers, youths, adults.
The dance of images and bodies in MATRIOSKA is diffuse, fantastic, with lights, music,
shouts, whispers, but it is real. Opening up completely to the audience, respecting children´s
intellectual imaginations.
MATRIOSKA is defined through what it almost is, that is to say, the iconic: a symbol that tells
us that dream is also part of reality.
Lenira Rengel
Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). Bacharel em Direção Teatral (ECA-USP).Mestrado
em Artes/ Dança (UNICAMP). Pesquisadora, coreógrafa, dançarina e professora.
Doctorate in Communication and Semiotics (PUC-SP). Degree in Theatre Direction (ECA-USP). Master in
Arts/Dance (UNICAMP). Researcher, choreographer, dancer and teacher.
Première Théâtre Le Vivat, Armentières (França, 2007) Direção e Coreografia/ Direction and
Choreography Tiago Guedes Interpretação/ Performers Inês Jacques, Pietro Romani Cenografia
e Figurinos/ Scenography and Costumes Catarina Saraiva Sonoplastia/Música a partir da/
Music from the Sinfonia n.º1 em D Menor Opus 13 de Rachmaninov Sérgio Cruz Desenho de
Luzes/ Light Design Mafalda Oliveira e Tiago Guedes
Produção/ Production Materiais Diversos Produção Brasil/ Brazil’s Production Dora Leão
- PLATÔproduções Co-produção/ Co-production Le Vivat, Armentières (França), Centro de
Pedagogia e Animação (CPA) do Centro Cultural de Belém, Lisboa (Portugal), RE.AL, Lisboa
(Portugal) Apoio/ Support Lusitânia Companhia de Seguros, Lisantigo, RE.AL e Atelier RE.AL
Agradecimentos/ Thanks Filipe Galante (sound synthesis) Projeto Financiado/ Project
Financed by MC (Ministério da Cultura)/ IA (Instituto das Artes)

CORPO CIDADÃO | MINAS GERAIS

LINGUAGENS | 2007
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Para ‘ver’ Linguagens do Corpo Cidadão, tem que se considerar o
contexto social, criado pelas marcas do corpo histórico, político, social,
cultural e pela complexidade de um mundo cada vez mais globalizado
e fragmentado e que age sobre cada corpo.
Isto torna o espetáculo absolutamente vitorioso.
O que se promove ali é uma espécie de movimentos que funcionam
como um antídoto à paralisia gerada pela má distribuição da economia,
dos acessos, da educação, da cultura, da fome.
Nota-se claramente o desenvolvimento da percepção sensorial,
espacial e temporal, que contagia o nosso olhar diante do alcance
transformador de um entendimento corporal.
Movimentos que ganham significados, atitudes, comportamentos.
Estimulam a sensibilidade, desenvolvem auto-respeito e a relação
com o outro e com o meio.
A partir do entendimento da experiência corporal vem o reconhecimento
do corpo, no corpo e pelo corpo que promove um processo de
conhecimentos, sensibilização, indicando caminhos e valores.
Do abissal de uma mobilidade social tão remota é nas microações
locais através da arte, que se abre a possibilidade do acesso de um
novo conhecimento, de uma nova troca para se aprimorar a qualidade
de vida individual e coletiva a favor da autonomia.
Corpo Cidadão tem qualidades artísticas, realidades, sonhos e uma
cara da cidadania possível cultivada por poucos.
Coreografia e movimentos com o vigor estético marcante do GRUPO
CORPO, leveza quase ingênua de quem a vida não é leve, mas assim
lhe parece. Linguagens vive o cotidiano no palco e no dia-a-dia de
cada bailarino.

In order to see Corpo Cidadão’s languages we must consider the social
context created by the historical, political, social and cultural body
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marks, and by the complexity of the increasingly globalized and fragmented world acting
on each body. It makes the performance absolutely victorious.
What it is promoted here is a kind of movement that works as an antidote against the
paralysis generated by bad economic distribution, access, education, culture, hunger.
The development of sensorial, spatial and temporal perceptions which draws our
attention when faced with the transformation reached through bodily understanding is
clearly noticeable.
Movements gain meanings, attitudes, behaviours. They stimulate sensibility, self-respect
and the relationship with others and the environment.
Understanding of bodily experience brings about recognition of the body, in the body
and through the body, promoting the process of knowledge and awareness-raising and
indicating pathways and values.
From the abyssal of such remote social mobility, and in micro- local action, through art,
access to new knowledge and new exchanges to improve the quality of individual and
collective life in favour of autonomy is made possible.
Corpo Cidadão has artistic qualities, realities and dreams, manifesting a possible
citizenship cultivated little by little.
Choreography and movements with striking aesthetic energy portrayed by the group O
CORPO; an almost naïve lightness from those for whom life is not easy, but seems that
way. Languages experiment with the daily realities of the stage and the day to day life
of each dancer.
Mônica Simões
Graduada em História UNI-BH. Diretora de Comunicação e Planejamento FID.
Degree in History (UNI-BH). FID’s Communication and Planning Director.
Coordenação Geral/ General Coordenation Miriam Pederneiras Coordenadora de Projetos/
Projects Coordinator Márcia Lobato Coordenadora de Projetos Profissionalizantes/ Jacqueline
Gimenes Coordenador Artístico/ Artistic Coordinator Fernando de Castro Educadores de
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Dança/ Dance Educators Eliana Batista, Heloísa Domingues Bailarinos/
Dancers Agostinho Vieira da Silva, Alice Caldeira de Souza, Andréia M. da Silva
Cordeiro, Beatriz Ferreira do Santos, Cíntia Pereira Prado, Débora Gonçalvez
dos Santos, Edmárcio Jr de Jesus, Fábio da Silva Santos, Jéssica do Carmo,
Junior Oliveira Nazario, Marcela Souza Santana, Malu Helen Alves da Silva,
Nataly Kelly Oliveira Silva, Patrícia Mara da Silva, Raquel de Aquino, Stephani
Fernandes de Oliveia, Tiago Sabino Bispo, Thiago Barbosa, Edmilson R.Gomes
de Jesus, Erdilaine Assis Damião Produção/ Production Ana Paula Pedersoli
Assistente de Produção/ Production Assistent André Pederneiras

também. E é assim mesmo que acontece, mostra a dança do DE ESCONDER PARA
LEMBRAR. A memória está presente e não guardada em um lugarzinho engavetado.
Ela se mistura com os nossos movimentos, com as danças “de esconder para
lembrar”, com a nossa vida do dia-a-dia. Todo dia nos lembramos, da nossa irmã,
do nosso amigo, lembramos de quando era bom, era ruim, de quando era meio
chato.
O outro é parte das nossas histórias. Como é preciso compartilhar! Para poder
contar as histórias e os números do jogo de esconde-esconde.
A dança acontece em grupo, na relação com a platéia que colabora para compor
o ambiente DE ESCONDER PARA LEMBRAR, no qual se desvelam os receios
escondidos, onde se pode contar que temos medo, que não gostamos de alguma
coisa. E, assim, lidar com as diferenças, com as pessoas, com a vida.
QUENTE/FRIO, MORTO/VIVO, jogos infantis de contrastes complementares trazidos
como dança em um espaço amplo, aéreo, expandido. Esta dança faz olhar para
cima, para o teto, para o céu. O céu da cidade, do mar e da montanha, o céu da
nossa memória.

How far do you know how to count? Numbers criss-cross themselves within
memory and so do histories as. That´s the way it happens, as shown in the dance
DE ESCONDER PARA LEMBRAR (HIDDEN TO REMEMBER). Memory is present; it is
put away on a shelf. It mixes itself with our movements, with the “de esconder para
lembrar” dances, with our day-to-day life. Every day we remember our sisters, our
friends, we remember how things were great, bad or a bit boring.
The Other is part of our histories. How we need to share! In order to tell our stories
and number the hide-and-seek games.
The dance is a group experience through the relationship established with the
audience who collaborate in order to complete the DE ESCONDER PARA LEMBRAR
environment. Here a hidden apprehension is revealed: it is possible to tell that we
feel fear, that we don’t like something. And, thus, to deal with differences, people
and with life.

MEIA PONTA CIA. DE DANÇA | Minas Gerais

Até quanto você sabe contar? Os números se entrecruzam na memória. As histórias
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HOT/COLD, DEAD/ALIVE, children’s games of complementary contrast brought
to us as dance in a wide, airy, expanded space. This dance makes us look up,
to the ceiling, to the sky; the sky of the city, sea and mountain, the sky of our
memory.
Lenira Rengel
Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). Bacharel em Direção Teatral
(ECA-USP).Mestrado em Artes/ Dança (UNICAMP). Pesquisadora, coreógrafa,
dançarina e professora.
Doctorate in Communication and Semiotics (PUC-SP). Degree in Theatre Direction
(ECA-USP). Master in Arts/Dance (UNICAMP). Researcher, choreographer, dancer
and teacher.
Direção Geral/ General Direction Marisa Monadjemi Direção Coreográfica
e Direção de Cena/ Choreographic and Scene Direction Denise Stutz
Assistente de Direção/ Direction Assistent Tuca Pinheiro Criadores/
Created with Denise Stutz, Inês Amaral, Liana Sáfadi, Priscila Fiorini, Tuca
Pinheiro e Violeta Vaz Intérpretes-Criadores/ Performers Inês Amaral, Liana
Sáfadi, Priscila Fiorini e Tuca Pinheiro Criação de Cenário, Figurino e Design
Gráfico/ Set and Graphic Design, Costumes Marcelo Xavier Criação de
Figurino/ Costumes Fernanda Medeiros Criação de Luz/ Lighting Design
Telma Fernandes Operador de Luz/ Ligth Technician João da Matta Júnior
Trilha Sonora/ Soundtrack pesquisa realizada pelo grupo/ researched by the
group Mixagem da Trilha/ Soundtrack Mixing Kiko Klaus Fotos/ Photos Cuia
Guimarães Produção Executiva/ Executive Production Mercado Moderno
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O FID continua em 2008 com a ação FIDoteca. Trata-se da disponibilização
do acervo dos 12 anos do FID para fins de pesquisa e estimulo à produção
de conhecimento, sugerindo o corpo como lugar onde atravessa a cultura,
a história, a individualidade e a coletividade das sociedades.
A FIDoteca 2008 foi instalada no Museu de Telecomunicações da OI
Futuro.

FID continues in 2008 with its action FIDoteca, making available FID
12 years’ collection aiming to research and stimulate the production
of knowledge, suggesting the body as a place where culture, history,
individuality and the collectivity of societies pass through.
FIDoteca 2008 is placed in a Musuem, Museu de Telecomunicações
da OI Futuro.

FID EDITORIAL
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A ação de publicar livros teve início em 2005 com o título “1, 2, 3. A
dança é o pensamento do Corpo”, tese de doutoramento da Profa
Helena Katz.
O FID lança em 2008 seu 2º livro, a Tese desenvolvida sob a orientação
de Helena Katz e defendida no Programa de Estudos Pós-Graduados
em Comunicação e Semiótica da PUC-SP, em 2002 pela Profa. Fabiana
Dultra Brito.

Temporalidade em Dança:
parâmetros para uma história contemporânea
Essa tese toma por pressuposto a noção de que todo modelo teórico
de historiografia está ancorado numa determinada concepção de
tempo e procura demonstrar que a ineficiência explicativa dos 9
livros brasileiros de história da dança (publicados até 2000) devese ao fato de estarem baseados na idéia de reversibilidade do
tempo - segundo a qual, haveria simetria entre passado e futuro
e a história da dança poderia ser descrita como uma trajetória
passível de reconstituição.
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O que se propõe, aqui, são parâmetros evolutivos para se pensar uma história
da dança capaz de explicar como esse sistema cultural se modifica ao longo do
tempo, em busca de coerência. Propõe-se substituir a noção de trajetória histórica
pela de processo coevolutivo, apresentando alguns exercícios de equivalência
entre as discussões teóricas e casos concretos de dança.

Fabiana Dultra Britto (PPGDança/UFBA)
Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, professora e coordenadora do Programa
de Pós-Graduação em Dança da UFBA. Crítica de dança associada à APCA, foi colaboradora das
revistas Reportagem (SP) e Palavra (BH). É curadora independente em dança. Foi orientadora e
performer de projetos de investigação coreográfica. Criou e coordenou o projeto Mapeamento
da Dança Contemporânea realizado pelo Rumos Dança-2000 do e organizou o livro resultante:
“Cartografia da Dança”.

FID EDITORIAL
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This FID initiative started in 2005 with the publication of its first
book, Helena Katz’ doctorate thesis (PUC- SP), aiming to create a
means of publishing publications related to dance as a knowledge
area.
In 2008, FID launches its second book, a thesis written under
Helena Katz’ supervision and presented in 2002 within the Postgraduate programme in Communication and Semiotics – PUC-SP,
by the teacher Fabina Dultra Britto.

Temporalidade em Dança:
parâmetros para uma história contemporânea
This thesis presupposes the notion that every theoretical
historiography model is based on a determined concept of
time. It attempts to demonstrate that inefficient explanations
presented in 9 Brazilian books about dance history (published up
until 2000) are related to the fact that they are based on the idea
of the reversibility of time - in which there is symmetry between
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the past and the future, and that the history of dance can be described as a path
which could be reconstituted.
Here, evolving parameters are proposed, presenting a history of dance capable
of explaining how this cultural system is modified with the passage of time,
searching for coherence. The notion of a historic pathway is substituted by a
co-evolving process, presenting exercises, which demonstrate the similarity
between theoretical discussion and concrete dance case studies.

Fabiana Dultra Britto (PPGDança/UFBA)
Doctorate in Communication and Semiotics from PUC-SP; teacher and coordinator of the postgraduation Dance´s Programme – UFBA. Critic of dance member of APCA; has collaborated with
Reportagem(SP) and Palavra (BH) magazines. Independent curator of dance. She was supervisor
and performer in choreographic investigations projects. Created and coordinated the project
Mapeamento da Dança Contemporânea carried out by Rumos Dança-2000 and organized a book
resulted from the project: “Cartografia da Dança”.

CIRCULANDO GRANDE BH
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O Circulando Grande BH é o programa do FID que tem como foco de
suas ações a circulação e distribuição da cultura, informação, formação
e troca com as regiões e municípios que formam a convivência do que
chamamos de a Grande BH, a grande cidade, a real, onde 5 milhões
de pessoas dormem, acordam, vivem e constituem suas histórias na
história da cidade.
O Fid, através do Circulando Grande BH se lançou, desde 1988, a
conhecer de perto as limites da grande cidade e a agir pró-pensamento
DESLIMITE.
Neste ano, o FID foi para a região de Venda Nova e nas cidades de Betim
e Brumadinho. O programa vem se articulando com organizações
civis ou não que manifestam uma vocação e atitudes em prol do bem
humano. Assim o FID se juntou a Missão Ramacrisna em Betim, que
trabalha a mais de 40 anos com o foco na melhoria das condições de
vida de cerca de 500 crianças e adolescentes. Em Brumadinho, com o
Centro de Arte Contemporânea Inhotim, atuando junto à comunidade.
Em Venda Nova, com o Centro Cultural Venda Nova.
Foram realizados três espetáculos com grupos de Belo Horizonte e 12
oficinas, sendo de Iniciação a Produção Cultural, Técnicas de Palco –
sonorização e iluminação, Dança e oficina Pensar o Fazer com o tema
de Ética. Em 2008, cerca de 1.000 pessoas, habitantes da grande
área urbana foram impactados pelo programa.

Circulando Grande BH is an FID programme focusing on its actions
related to the circulation and distribution of culture, information,
training and exchange within the areas and cities which shape the life
of what we call Grande BH [the towns surrounding Belo Horizonte],
the great city; a reality where 5 million people sleep, wake up, live
and build their histories within the city´s history.
FID, through Circulando Grande BH, has, since 1988, got to know the
limits of the great city better and acted to promote thought beyond
boundaries (DESLIMITE).
This year, FID went to the Venda Nova area and the cities of Betim
and Brumadinho.
The programme is organized through civil or non-civil organizations
which demonstrate vocation and attitudes for the benefit of humanity.
Thus FID joined the Missão Ramacrisna in Betim, which has been
working for more than 40 years focusing on improving the living
conditions of about 500 children and teenagers. It has been working
together with the community in Brumadinho through the Centro de
Arte Contemporânea Inhotim and in Venda Nova through the Centro
Cultural Venda Nova.

CIRCULANDO GRANDE BH
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Three performances were carried out with groups from Belo
Horizonte and 12 workshops including Beginning Cultural
Production, Stage Techniques- sound and light, Dance and the
workshop Thinking about Doing with an Ethical theme. In 2008,
the programme had an impact on around 1000 inhabitants of the
great urban area.
PROGRAMAÇÃO/ PROGRAM
BETIM
Meia Ponta Cia de Dança – De esconder para lembrar
Dia/date 21/08/08
Local Centro Cultural da Missão Ramacrisna
VENDA NOVA
Cia Mário Nascimento – Escambo
Dia/date 23/08/08
Local Centro Cultural Venda Nova
BRUMADINHO
Margô Assis e Eugênio Pacelli convidam Ana Lana Gastellois - Desenho
Dia/date 31/08/08
Local Inhotim
Oficinas/ Workshops
Técnicas de palco – sonorização e iluminação/ Stage Technics - Sound
and Light Prof. Leonardo Pavanello
Introdução a produção cultural/ Cultural production (basics) Prof. Carla Lobo
Dança contemporânea/ Contemporary Dance Profs. Margô Assis, Mário
Nascimento e Marisa Monadjemi
Ética: Pensar o Fazer/ Thinking About Doing Profa. Lílian Godoy

Os quatro festivais de dança contemporânea de maior
repercussão nacional, que acontecem entre outubro e
novembro.uniram-se desde 2005 para incentivar a circulação
de companhias nacionais e estrangeiras, compartilhando
programas, idéias e recursos.
O circuito inclui quatro capitais (duas do nordeste e duas do sudeste).
Uma reunião de estruturas que fortifique as cenas de novos artistas
locais, facilite a troca de informação, otimize a circulação de artistas
estrangeiros e se comprometa a fomentar a cooperação e circulação
de artistas brasileiros entre nossos festivais. Dessa parceria, outras
otimizações de custos e projetos já surgiram e continuaram a surgir.
Juntos estes festivais têm potencial de alcance de mais de 60
mil pessoas, com enorme retorno de mídia espontânea. Em cada
festival, um recorte curatorial diferente. Em comum, a qualidade das
produções e a aposta no que há de mais novo e instigante nas artes
do corpo. Numa área artística que se torna cada vez mais ampla e
cheia de nuances e novas tecnologias, o Circuito se firma como uma
iniciativa que fala diretamente aos formadores de opinião, aos jovens
e a todos interessados na vanguarda da arte.
Os quatro festivais têm uma política de ingressos populares e

DE festivais internacionais de danÇA
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enorme interação com espaços públicos e não-convencionais. O
resultado é um público crescente e uma mídia cada vez mais
interessada e presente.
O Circuito, além de mostrar o melhor da produção internacional
no Brasil, é também a maior vitrine para a circulação da produção
nacional. E os festivais que o formam dividem também a tarefa de
fomentar a produção dos jovens artistas brasileiros com estréias
e projetos de cooperação internacional e formação.
Quatro iniciativas muito diferentes em curadoria e realidades
locais, mas que têm em comum o interesse pela experimentação
de linguagem, o investimento em novos talentos, na formação
de platéias e na cooperação igualitária entre brasileiros e
estrangeiros em processos de criação artística.
Uma das ações em conjunto do Circuito de Festivais é aumentar
o intercâmbio com a América Latina e a África. Trata-se de uma
decisão política e estratégica, de estreitar os laços culturais e de
economia da cultura com estes paises.
Está claro para nós o papel estratégico do Brasil como fomentador
desse diálogo no nosso continente e com o continente africano.
O Circuito Brasileiro de Festivais Internacionais de Dança convida
o público para as edições de 2008 do Festival do Recife, Bienal
de Par em Par do Ceará, FID e Panorama.

Since 2005, four of the most expressive contemporary dance festivals
that happen between October and November have been brought
together to stimulate national and international companies, sharing
their programmes, ideas and means.
The circuit includes four Brazilian capitals (two from the Northeast
and two from the Southeast). Structures are brought together
strengthening local artists’ scenes, facilitating information exchange
and optimizing the circulation of foreign artists. It is committed to
stimulating cooperation and circulation of Brazilian artists in our
festivals. From this partnership, other improvements in costs and
projects have already appeared and will appear continuously.
Together, these festivals have the potential to reach more than 60
thousand people, with an enormous return on spontaneous media.
Each festival has a different curatorial approach. Their common
ground is the quality of productions and investments covering the
newest and most provocative developments as regards body arts.
Within an artistic area that is becoming wider and wider, full of
nuances and new technologies, the Circuit is affirming itself as a
initiative that speaks directly to key opinion leaders, youths and all
those people interested in the vanguard of art.

DE festivais internacionais de danÇA
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These four festivals have a popular ticket pricing policy and great
interaction with public and non conventional places. As a result,
audiences increase and the Media is more and more interested
and present.
The Circuit, besides showcasing the best international productions
within Brazil, is also the greatest window for the circulation of
national production. And the festivals on which it is based share the
task of stimulating youthful Brazilian artistic production through
open Days, international cooperation projects and training.
Four really different initiatives in curatorship and local realities,
with a common interest in language experimentation, investment
in new talents, audience training and equal cooperation between
Brazilian and foreign participants in the process of artistic
creation.
One of the group actions of the Circuito de Festivais is to increase
exchanges between Latin America and Africa. It is related to
a strategic and political decision to strengthen cultural and
economic ties between these continents.
The strategic role of Brazil as a stimulator of this dialogue in our
continent and with the African continent is clear to us.
The Circuito Brasileiro de Festivais Internacionais de Dança
invites the audience to the Recife 2008 Festival, Ceará Par em
Par Bienal, FID and Panorama.
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Praticando sua responsabilidade social e civil, o fid vem apresentar
publicamente sua prestação de contas.
A edição de 2008 teve o orçamento total de R$ 1.200.000,00:
- Lei Federal de Incentivo à Cultura/Mecenato: R$ 630.000,00
- Lei Estadual de Incentivo à Cultura/Mecenato: R$ 280.000,00 benefício
fiscal + R$ 70.000,00 contrapartida do patrocinador
- Lei Municipal de Incentivo à Cultura/Mecenato: R$ 70.000,00
- Edital Caixa Econômica Federal: R$ 50.000,00
- Funarte (convênio): R$ 80.000,00 + R$ 20.000,00 contrapartida com
recursos próprios
NÚMEROS GERAIS DA EDIÇÃO 2008
• Quatro meses de atividades: agosto a novembro
• 23 grupos participantes
• Um projeto-bolsista
• Uma co-produção
• 50 apresentações
• 15 oficinas
• Um ZAT – Propostas de Desimperialismos
• Estimativa de 840 empregos diretos gerados
• Estimativa de público total: 15.000 pessoas
• Ingressos das apresentações: R$ 2,00 (inteira), R$ 1,00 (meia) e
entrada franca
• Todas as demais atividades com entrada franca
FID 2008 - NÚMEROS POR PROGRAMA
Programa Circulando GRANDE BH (agosto e setembro)
• Dois municípios da Grande Belo Horizonte e uma regional: Betim,
Brumadinho e Venda Nova
• Três grupos
• Três apresentações
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• Doze oficinas
• Todas as atividades gratuitas
• Estimativa de 40 empregos diretos gerados
• Estimativa de público total: 1.000 pessoas
• Parceiros: Petrobras, Usiminas, Cemig/ Secretaria de Estado de Cultura, Oi, Caixa
Econômica Federal, Faculdade Estácio de Sá – Belo Horizonte, Missão Ramacrisna,
Inhotim e Centro Cultural Venda Nova
• Leis Municipal e Estadual de Incentivo à Cultura
Programas FIDinho, Território Minas e Conexão InterNacional
(agosto a novembro)
• Cidades contempladas: Belo Horizonte e Ipatinga.
• Estados: Ceará, Paraná, São Paulo e Minas Gerais
• Países: Brasil, França, Argentina, África do Sul, Mali, Haiti, Equador, Uruguai, Portugal,
Japão e Cuba.
• 22 grupos participantes
• 47 apresentações
• Um Projeto bolsista Território Minas
• ZAT 5 – Por uma epistemologia Sul – 2 encontros-conferências
• FIDOteca: acervo de 11 anos para pesquisa
• FID Editorial – lançamento de um livro
• 12 espaços/ teatros
• Estimativa de 800 empregos diretos gerados
• Estimativa de público total de 14.000 pessoas
• Ingressos a R$2,00, R$1,00 e entrada gratuita
• Parceiros: Petrobras, Usiminas, Cemig/ Secretaria de Estado de Cultura, Oi, Caixa
Econômica Federal, Faculdade Estácio de Sá – Belo Horizonte, Funarte, Culturesfrance,
Consulado Geral da França no Rio de Janeiro, Département Afrique et Caribes en
créations da Cultures France - Ministère des Affaires Étrangères, Japan Foundation,
Instituto Camões de Portugal e do Fondo Metropolitano de La Cultura, las Artes y las
Ciencias de Buenos Aires.
• Leis Municipal, Estadual e Federal de Incentivo à Cultura
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Aiming to practice its social and civil responsibility, FID presents
publicly its accounts rendered. The 2008 edition had a total budget
of R$ 1.200.000,00:
- Lei Federal de Incentivo à Cultura/Mecenato: R$ 630,000.00
- Lei Estadual de Incentivo à Cultura/Mecenato: R$ 280,000.00 tax
benefits + R$ 70.000,00 own resources matching founds
- Lei Municipal de Incentivo à Cultura/Mecenato: R$ 70,000.00
- Edital Caixa Econômica Federal: R$ 50,000.00
- Funarte (agreement): R$ 80.000,00 + R$ 20,000.00 sponsorship
matching founds
EDITION 2008 – GENERAL NUMBERS
• Four months of activities: from August to November.
• 23 participant groups
• One projeto-bolsista (sponsor project)
• One co-production
• 50 performances
• 15 workshops
• One ZAT – Proposals of Desimperialisms
• 840 jobs generated
• Total audience: 15,000 people
• Tickets: R$ 2,00 (full-price), R$ 1,00 (half-price) and free admission
• All others activities – free admission
FID 2008 – NUMBERS PER PROGRAMME
Programa Circulando GRANDE BH (August and September)
• Two cities of the Grande Belo Horizonte and one regional: Betim,
Brumadinho e Venda Nova
• Three groups
• Three performances
• Twelve workshops
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• All activities are free
• 40 jobs generated
• Total audience –1000 people
• Support: Petrobras, Usiminas, Cemig/ Secretaria de Estado de Cultura, Oi, Caixa
Econômica Federal, Faculdade Estácio de Sá- Belo Horizonte, Missão Ramacrisna,
Inhotim and Centro Cultural Venda Nova.
• Leis Municipal e Estadual de Incentivo à Cultura
Programas FIDinho, Território Minas e Conexão InterNacional
(August to November)
• Cities contemplated: Belo Horizonte and Ipatinga.
• States: Ceará, Paraná, São Paulo, Minas Gerais
• Countries: Brazil, France, Argentina, South Africa, Mali, Haiti, Ecuador, Uruguay, Portugal,
Japan and Cuba.
• 22 participant groups
• 47 performances
• One Projeto bolsista Território Minas [Sponsor project]
• ZAT 5 – Towards a South Epistemology – 2 encounters- conferences
• FIDOteca: collection of 11 years for research
• FID Editorial – one book launch
• 12 venues/theatres
• 800 jobs generated
• Total audience –14.000 people
• Tickets 2 Reais, 1 Real and free admission
• Support: Petrobras, Usiminas, Cemig/ Secretaria de Estado de Cultura, Oi, Caixa
Econômica Federal, Faculdade Estácio de Sá- Belo Horizonte, Funarte, Culturesfrance,
Consulado Geral da França no Rio de Janeiro, Département Afrique et Caribes en
Créations da Cultures France – Ministère dês Affaires Étrangères, Japan Foundation,
Instituto Camões de Portugal and Fondo Metropolitano de La Cultura, las Artes y las
Ciencias de Buenos Aires.
• Leis Municipal, Estadual e Federal de Incentivo à Cultura

FICHA TÉCNICA/ CREDITS
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Idealização/ Conception Atômica Artes
Realização/ Implementation Atômica Artes e Joaquina Cultura
Direção Artística e Curadoria/ Artistic Direction and Curatorship Adriana
Banana
Direção Executiva e Produção/ Production and Executive Direction Carla Lobo
Direção de Comunicação e Planejamento/ Communication Direction and
Planning Mônica Simões
Produção/ Production Eliza Albuquerque, Keyla Monadjemi e Thais Pitangui
Assistentes de Produção/ Production Assistent Alyson Fonseca, Diego
Corcera, Flávia Cazita, Letícia Leivas, Marta Guimarães e Priscila Ferraz
Coordenação Técnica/ Technical Coordenation Leonardo Pavanello
Assistentes técnicos/ Technician Assistents Alexander Ribamar, Bruno Rodrigues,
Cristiano Medeiros, Felipe Cosse de Andrade e Marco Antônio dos Santos
Receptivos/ Hosts Gustavo Schettino, Julianete Azevedo e Laura Pantaleão
Intérprete técnico/ Technical Interpreter Sérgio Penna
Tradução textos/ Translation Esteban Caccioppli (espanhol/ Spanish), Hortence
Werneck (francês/ French) e Tyr Peret (inglês/ English)
Textos Revista FIDinho/ Texts of the FIDinho Magazine Lenira Peral Rengel
Correspondente FID em Paris/ FID’s Correspondent in Paris Gustavo Schettino
Gerenciamento Financeiro/ Financial Manager Artmanagers e Joaquina Cultura
Assessoria Jurídica/ Attorneys Drummond & Neumayr Advocacia - Direito
do Entretenimento
Assessoria de Imprensa/ Press Pessoa Comunicação e Relacionamento
Assessoria Contábil/ Accountants Empresarial Assessoria Contábil
Design Gráfico e Publicidade/ Publicity and Graphic Design Orgânica
Agência de Comunicação
Atendimento Publicitário/ Publicity Attendance Marcela Pardini
Site 3 Bits
VT Institucional e Registro em video/ Institutional video and video registry
Tanto Design
Áudio VT e Spot/ Audio for video and Radio Spot Oitava
Locução de VT e Spot/ Voice Over and Radio Spot Cristina Cortez
Fotógrafa/ Photography Cuia Guimarães
Transporte/ Transport Banana Veloz Disk Van
Segurança/ Security Guard Anjos da Guarda
Serviço de expedição/ Delivery man Orlando Clayton
Catering Cau Werneck Gastronomia
Parceria/ Partnership Clube Ur=H0r
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