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o corpo que vai
a dança que fica
O FID 15 anos avança sua proposta
quando formula que o que fica é
a dança. Dá continuidade ao que
a sua curadoria vem sinalizando:
é necessário entender que todo
corpo está implicado em um
processo histórico de continuidade,
e não apenas o corpo do dançarino.
Qualquer corpo que entre em
contato com a dança, fica envolvido
nesse processo. Ou seja, público,
gestores culturais, patrocinadores,
produtores, imprensa e tantos

outros passam a compartilhar
uma mesma responsabilidade,
para a qual o FID, nesses 15 anos,
vem apontando: a dança fica.
O FID teima em se manter como
uma proposta, um entendimento,
e não um modelo de festival
ou de fórum. O FID insiste (!),
a partir de uma curadoria
coadaptativa ao longo do
tempo, em chamar atenção
para a corresponsabilização na
construção da dança que fica.
Qual é o seu papel com a dança
que vai ficar?
Adriana Banana
Diretora Artística e Curadora do FID
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Foto: divulgação

Conexão

É o programa em que o FID estimula
a relação da dança que se produz
em Minas com o que acontece no
Brasil e no mundo. A forma desse
intercâmbio se diferencia de outras
iniciativas porque sempre parte
das circunstâncias específicas da
dança que Minas produz. Não à toa,
o FID é reconhecido pela imprensa
como a ignição que colocou a dança
mineira nos mapas brasileiro e
internacional. Ao mesmo tempo em
que o FID apresenta grandes companhias InterNacionais de dança,
abre espaço para novos artistas,
amparando uma produção que não
teria visibilidade sem esse tipo de
acolhimento.

theatreworks • singapura • t h e c o n t i n u u m : b e y o n d t h e k i l l i n g f i e l d s

iNTERnACIONAL

Cie Anania/ Taoufiq Izeddiou • Marrocos

Âataba é um exercício de escolha constante provocado generosamente por questões do coreógrafo marroquino, Taoufiq Izeddiou.
Entre um corredor de luz e um campo todo sombreado, entre um fio
e um globo suspenso, entre um movimento visceral e estados catatônicos, Taoufiq quer oportunizar ao público liberdade para olhar
e para selecionar.
A concepção musical de Guy Raynaud - cantora oriental que está na
cena com outras cinco dançarinas - tenciona o espaço que é sacudido constantemente por ondulações centrais ao corpo as quais se
desdobram em outras partes e transformam o nosso jeito de olhar
para o “mesmo”.
Dramaturgia sonora, movimentos e corpos, como tufões, se abatendo sobre um “mundo” de extremos - como os três quilômetros
percorridos para o desenvolvimento da pesquisa coreográfica, entre
bares e boates noturnas de Marrocos, com condições de existência
díspares e contrastantes entre o luxo e a miséria, entre a sujeira e
os detectores de imagens, entre a ideia de mundo e submundo.
Taoufiq questiona se há ponto comum entre esses lugares ao olhar
e pesquisar o que se passa neles e procura o limite entre o que é
interno e externo a essas territorialidades e a esses afetos, entre a
frieza e o calor... definindo como subsolo esse espaço-porta-âataba
e a passagem por esses extremos onde se busca por liberdade.
Para o coreógrafo, é, ao “subir e descer”, ao circular entre os extremos, que a percepção de como se é acolhido nesses mundos se faz
presente. Nos corpos que dançam ocupando distintos territórios na
mesma cena, ora é um aterramento e uma movimentação precisos,
ora a manutenção de um estado mórbido indagando acerca de estereotipia e de passividade que convida o público a olhar.
Da voz de Guy rebatida pela pele do instrumento percutido no corpo
aos tremores viscerais sustentados pelas vértebras e requebros de
quadril, se enuncia outra preocupação do coreógrafo que questiona
se há uma dança contemporânea especificamente marroquina. Não

Marila Velloso (Curitiba/ PR) • Professora e pesquisadora do curso de Dança da
UNESPAR, em Curitiba.
ÂATABA • 29 e 30 out. 21h • duração 60’ • teatro oi futuro klauss vianna

COREOGRAFIA E ESPAÇO TAOUFIQ IZEDDIOU • concepção musical guy raynaud
intérpretes AHLAM ETTAMRI, MARJORIE MOY, AMAL NAJI, HASSANIA HIMMI, SABAH
ZAIDANI • PRODUÇÃO CIE ANANIA • Coprodução RECONTRES CHORÉOGRAPHIQUES
INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-DENIS; SERVICE CULTUREL DE L’AMBASSADE DE FRANCE
(RABAT); ARCADI; institut français; CENTRE NATIONAL DE LA DANSE; PANTIN • APOIO
TOWN HALL DE CAHORS; CENTRE CHORÉOGRAPHIQUE NATIONAL CAEN; ARTS AFRICA MOVIES;
SCHOOL OF SAND (SENEGAL); OPERA STATE VENETO FESTIVAL
Apoio

CONEXÃO iNTERnACIONAL

Âataba (2008)

apenas aí, corporalmente, a dança visita e lembra formatos e técnicas de danças
populares árabes e marroquinas contidas por recortes claros da estrutura coreográfica contemporânea. No isolamento de ombros, cabeça e mãos, parecem persistir
aspectos como a intensidade e a mistura dessas danças e línguas (árabe, francesa,
espanhola, berbere), que caracterizam o país mestiçado sob o peso da religião e por
extremos sociais.
A dança, mesmo quando horizontalizada, sacode seu entorno e um globo terrestre,
hasteado por um fio, que reverbera e se mantém girando pelo ar. Esse globo é desenhado pela geopolítica problematizada por noções de pertencimento e não pertencimento, por diferenças e distintas condições de liberdade. Esses aspectos permeiam
alguns dos pressupostos coreográficos de Taoufiq, estando um deles delimitado tanto
pela ideia de poder de escolha quanto pela falta de poder de escolha.
Nesse sentido, o coreógrafo propõe uma inversão no modo de lidar com a questão
da liberdade de escolha, impondo ao público de Âataba a seleção do olhar pela sensação da falta. Seu argumento não se pauta na sobra de opções como requisito para
uma escolha e, sim, na falta das outras opções quando se escolhe uma entre elas.
Ao se escolher um enfoque, deixam-se outros de lado e gera-se um anseio, uma
vontade de olhar para o que não foi visto. Nesse caso, é na “falta de” que se propõe
a liberdade de escolha e parece ser esse o furo-desvio que Taoufiq produz na lógica
de liberdade alardeada pela sociedade de consumo: ao mostrar o olhar que falta.
Com isso, Taoufiq produz ambivalências, inverte sentidos. Por assim dizer, coreografa.
Nada tapa, mostra. Nada reduz, exacerba. E mesmo provocando dobraduras nos corpos dançarinos, mantém a verticalidade - que lhe é cara à dança – para permanecer
com o horizonte largo das questões e a postura atenta de quem sabe que, dançando,
pode redimensionar modos de ver e perceber o mundo; mundo que, dependendo da
força com a qual se pisa, sangra.
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Sombra veste luz.
A movimentação de Taoufiq se mostra como um frenesi flutuante extremamente
autônomo. Em vários de seus trabalhos, ele belamente se contorce, se explode, se
tremelica, e “frenetiza”, se tacando no chão com uma urgência controlada, com um
desespero estetizado, enfim, com muita maestria do que descobriu para si como
corporeidade a ser aplicada ou vivida em seus trabalhos artísticos.

Cie Anania/ Taoufiq Izeddiou • Marrocos

Erros de digitação

common misspells

*

o solo grupal de Taoufiq Izeddiou e Sombra - mantendo Maâlem
Adil Amini invisível.
Aaleef é o nome do show de Rock&Roll da cantora contemporânea
Sombra, produzido pelo artista da dança Taoufiq Izeddiou.
Sombra entra.

Sombra é a “star” protagonista ao lado de Taoufiq Izeddiou, Maâlem
Adil Amini e sombras de eus e de outros invisíveis. Uma persona
que acompanha Taoufiq nesta produção em versões trans, é UMA
DE SUAS versões trans.
Em uma camisola preta decorada com lantejoulinhas, Taoufiq dança carregando uma bolsinha vermelha made-in-china da qual retira
vários óculos coloridos de plástico também-made-in-china. Bolsa
e óculos provêm da China-Antiga (não a das dinastias Chang, nem
Chou; nem tampouco a de Mao Tse-Tung), da China industrial que
invadiu o mercado do mundo com produtos de má qualidade que
quebram antes mesmo de ter uma sombra. A China industrial é
também hoje uma China antiga.
Uns óculos atrás de outros, com tranquilidade. O artista apóia a
construção da máscara revelando mais sombras. Em cada um
dos óculos, um aaleef: letra e artigo originário e original que não
é nem “o”, nem “a”, que é tão contemporâneo quanto a definição
de gênero “@”.
Dali, dess@ trans de Taoufiq, um ser origina, aaleefaniza-se, um
“taoufiq-made-in-china”, uma sombra pseudo-feminina de total
design digital. A Sombra canta, canta e dança, e Aaleef origina
sombras do contemporâneo. Aaleef está na obscuridade atual.

Em Aaleef, Taoufiq segue seu percurso-base fazendo parênteses que parecem tentar explicar algo para alguém - esse alguém que seria o “um” ou o “outro”, ou ainda
os “uns-outros” (mais sombras). Os parênteses vêm em referências de passos ou
gestos. Sombras de caricatura do que poderia ser a belly dancing, a danse orientale
ou a dança do ventre - que não fazem parte da mesma coisa. Ele as cita e as aponta,
como num mapeamento tão em voga e tão desgastado da palavra “árabe”, passando pelo resquício do cinema orientalista, ou ainda da ainda pertinente palavra “mídia”. Em uma dança que escolhe citar referências incertas, outros semi-códigos são
ali parênteses: ele está em quase gestos que determinariam quase-personagens.
Taoufiq é autônomo. Sua dança não.
Sombra e chorus de luzes.
Taoufiq parece trazer uma tradição.
Parece sombrear o universo da música pop naquele tipo de artista revoltado, mas
camarada, por quem se desenvolve um imenso carinho. Colocando-se na frente
ou atrás de vários tipos de iluminação de cena; tentando centralizar este trabalho
no seu corpo - humano de performer-dançarino-criador-intérprete (como definir o
artista da dança hoje?) - na presença físico-cultural-biológica de sua pessoa. Este
trabalho de dança mesmo categorizado como solo, é dança de grupo.
A A L E E F é a imagem da letra aaleef em caractere romano. Por isso, Aaleef, aqui,
só pode ser parte de common mispells1. O que é aaleef? É a primeiríssima letra do
alfabeto fenício, que se tornou “originalmente” árabe e hebraico, e também o livro
de contos de Jorge Luis Borges (1945), e também o livro de Paulo Coelho (2010) e
também.... Aaleef está como na lista de “erros comuns” de uma pesquisa google
(“alief”, “aalief”, “aalif”, “aaleef”) e esse trabalho vive nesses soletrar “errado”. É
dessa origem que Taoufiq dança.
A dança Aaleef é uma iluminada dança de sombras. Revela e esconde o que está
lateral, translateral ou só trans. Focaliza e dispersa a incompreensão, a neblina e
1

Common misspells – erros soletrados, errar ao soletrar, escrever erradamente.

CONEXÃO iNTERnACIONAL

Aaleef (2011)
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também o noturno metropolitano. As sombras são duplos - e triplos etc - são deformes, são contornos de tantos transnacionais sem nação, transcomunicacionais
além do aaleef-origem. Muitas sombras. Taoufiq Izeddiou fotografa a literacia dos
encontros contemporâneos e das solidões que deles resultam. Estando através das
sombras do que chama de solo, passeia por invisibilidades ou ainda por miopias em
escuros originais que só às vezes são comuns.
Sheila Ribeiro/dona orpheline (São Paulo/SP | Montréal/Canadá) • Artista, seu
trabalho delirante e político cruza dança, moda, cultura digital e estudos pós-coloniais.
É artista representada pela galeria QContemporary (Beirute). No Brasil, colabora com
os artistas do Núcleo do Dirceu (Teresina), do Dimenti (Salvador) e do Couve-Flor Mini
Comunidade Artística Mundial (Curitiba). Em 2009, criou o projeto 7x7, de análise
crítica de arte feito por artistas. Atualmente trabalha com Massimo Canevacci, Wagner
Schwartz, Elielson Pacheco e no projeto de moda chamando ela.

taoufiq izzediou • marrocos

Foto: maud martin

Coreografia Taoufiq Izeddiou • Com Maâlem Adil Amimi • Design de som Guy
Raynaud • Design de luz Taoufiq Izeddiou • Produção ANANIA • Coprodução
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, Rabat;
Centre National de la danse, Pantin; Centre chorégraphique national de Tours;
Centre chorégraphique national de Caen; ScèneNationale de Bonlieu, Annecy;
Mission départementale de la culture de l’Aveyron; MJC Rodez; institut français.

CONEXÃO iNTERnACIONAL

aaleef • 27 out . 20h e 28 out . 21h • duração 40’ • espaço cultural ambiente
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taoufiq izzediou • marrocos • a a l e e f

Kneeding (2010)
Jefta van Dinther • Holanda

No de Kneeding, a crítica chama apropriadamente de instantâneos de mobilidade
usual. O conjunto desses instantâneos nos deixam in(comodados) porque, afinal,
não conseguimos prever o tipo de desenho (corporeográfico) que segue o anterior.
Elicita, assim, um novo modo de posicionar o “dentro” em relação ao Outro e aos
conjuntos de “Outros” na discussão do agenciamento (humano). Tanto parece quebrar a senso comum via única do espelho, e que nos obrigam a ver uma contínua
coleta e produção de imagens que surgem fragmentadas e nos obrigam a pensar,
também, na existência da imobilidade física/imaginativa.
Marcos Bragato (Natal/ RN) • Docente no Departamento de Artes e na Licenciatura

Quando da revisão histórica pós-1960 do conceito de dança-coreografia, a dança é vista não necessariamente como desenhada
por “passos especialistas de dança”. Passos quaisquer podem ser
“passos”. O que temos recentemente é uma reelaboração desse
questionamento.

em Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/RN).

kneeding • 01 e 02 nov. 19h • duração 50’ • funarte mg

COnceito jefta van dinther • criação e performers jefta van dinther, frederic
gies e thiago granato • som david kiers • produção frascati productions,
amsterdam • apoio 6m1l e estúdio nave, são paulo

CONEXÃO iNTERnACIONAL

Um trio para três homens. Uma fresca e límpida fisicalidade se dá
como uma conversa no corpo e para o corpo. Ela está como as
partes dos corpos de cada um dos performers, quando em um a
ênfase se encontra na fluidez dos braços e, em outro, a partir da
região de sustentação abdominal ecoa nos quadris e, no terceiro,
nas longas sustentações das pernas. No entanto, cada traço enfatizado está no outro como parte do processo do mover-se – o
que confere uma estranha e coerente fractalidade proposta pelo
holandês/suíço Jefta Van Dinther.
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Cavalo (2008)
Michele Moura/Couve-flor minicomunidade artística mundial • Curitiba/Pr

dança, o corpo de Moura ultrapassa qualquer divisão binária, tornando-se um e
outro e isso e aquilo e tudo junto. Uma somatória em rede. A obra parece se referir
a um estado ficcional, a uma possessão mediúnica, a um delírio psicótico, a uma
atenção do cavalo ao seu cavaleiro, a uma catarse desenfreada, a uma ausência de
controle sensório-motor e a um descontrole preciso dos gestos e... Podemos supor
que todas essas possibilidades de leitura (e outras tantas) estão convivendo nesse
espaço coreográfico. Basta se deixar levar pela cavalgada.

Cavalo Corpo

Esse cavalo vai se montando e é montado simultaneamente, alternando-se em movimentos contínuos que desdobram o corpo em
cavalo, cavalo-em-corpo. O cavalo está tão atento aos comandos
sutis do seu cavaleiro que não conseguimos diferenciar o criador
da criatura, pois ambos estão ali, conectados pela dança.

cavalocorpavaloincorpodescavalgaocorporacavaloincorpocavalgacorpocavalorpocavalocavalorpavalocorpo

Este texto está baseado em uma leitura da peça em relação à Teoria do Corpomídia de Helena Katz e Christine
Greiner (2008) e Conceptions of Embodiment de Lawrence Shapiro (2011).

GREINER, Christine & KATZ, Helena. Por uma Teoria do Corpomídia. In O Corpo: pistas para
estudos indisciplinares. 3ª edição, São Paulo: Annablume, 2008
SHAPIRO, Lawrence. Conceptions of Embodiment. In Embodied Cognition. New York:
Routledge, 2011.
Bruno Freire (São Paulo/SP) • É mestrando em Comunicação e Semiótica e graduado
em Artes do Corpo, ambos na PUC-SP. Está desenvolvendo projetos em torno da
pergunta: O que o Artista faz com o que a Televisão faz da Arte? Como desdobramento
desta pesquisa, criou a obra teatral Valparaíso, um esboço com direção de Carolina
Mendonça. Colabora com a Residência Artística Lote#1 sob coordenação de Cristian
Duarte e com uma “Televisão de Dança”; projeto de Ana Cristina Teixeira.

Cavalo • 27 out . 19h • 28 out . 19h30 • duração 25’ • Funarte MG

O espaço, a luz rarefeita e os ruídos sonoros são elementos indispensáveis que, ao se relacionarem com o corpo, criam outras
dobras. O corpo vai se contorcendo em um amassar incessante
de formas e paisagens que (se) transitam, num cavalgar de estados coreográficos de fluxo inestancável. Como todo e qualquer
corpo, Michele Moura está sempre sendo sua coleção de imagens
e informações, reconstruídas permanentemente em uma rede de
estados. Essa rede vai se alterando, de acordo com as relações
que o corpo pode estabelecer pelos ambientes dos quais participa.
Existe aqui vínculo entre perceber o entorno e agir nele, ou seja,
percepção é a ação, em loop do corpo no ambiente. O interessante
dessa discussão, acerca da alteração dos estados psicofísicos, é
que podemos observar esse loop de transformações, tanto no corpo quanto no espaço, desenhados por Moura.
O significado de Cavalo é mais que ambíguo; é ambivalente. Nessa

Performance Michelle Moura • Som Rodrigo Lemos • Luz Fábia Regina
Maquiagem Aurélio Dominoni • Produção Wellington Guitti • Agradecimentos
Gustavo Bitencourt, Elisabete Finger, Jennifer Lacey, Agnieszka Ryskiewicz,
Renata Moura, Raphaëlle Latini • Apoio Centre National de Danse Contemporaine
de Angers, direção de Emmanuelle Huynh, Ménagerie de Verre dans le cadre de
Studiolab, Programme de résidences internationales Ville de Paris/Institute
Français aux Récollets • Um projeto Couve-Flor Minicomunidade Artística Mundial
Esta criação faz parte do projeto “6 por 1⁄2 dúzia” contemplado pelo prêmio Funarte de Dança
Klauss Vianna 2009.

CONEXÃO iNTERnACIONAL

Cavalo é uma dança que movimenta o entorno ao mesmo tempo
em que se contorce dentro/através dele.
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Philippe Guisgand3 em entrevista para o Journal de
l’Association pour la danse contemporaine (Genebra, set.
2010) distingue três períodos na obra de Anne Teresa: de
1982 a 1985 a partitura musical é abordada com respeito,
há quase uma submissão da dança à música, todavia
há uma espécie de fuga, como se quem dança busca sua
1
Escola de dança inaugurada em Bruxelas (Bélgica) pelo bailarino e coreógrafo
francês Maurice Béjart (1927-2007), entre 1970-1988.
2
Universidade de Artes de New York, fundada em 1965.
3
Mestre de conferência em Arts du Spectacle, professor de análise
coreográfica e estética da dança, dançarino e autor especializado na obra de Anne Teresa
de Keersmaeker.

ROSAS • Bélgica • E n a t e n d a n t

Anne Teresa De Keersmaeker não trabalha por projetos, ela busca manter um
elenco fixo que, com a coreógrafa, constrói e compartilha experiências artísticas.
Tem uma proposta de emancipação do dançarino, ao requerer sua contribuição no
processo de trabalho e na criação de movimentos.
De 1992 a 2007, a companhia estabelece residência na Ópera Nacional La
Monnaie/De Munt, também em Bruxelas. A partir desse “contrato de residência”,
começa a história organizacional de Rosas, pois, até então, foi marcada por grande
incerteza quanto à sobrevivência financeira. Atualmente, a companhia está sediada
na estrutura da P.A.R.T.S. – Performing Arts Researchand Training Studios e recebe
apoio das autoridades flamandes. Entretanto, os subsídios federais não são, e não
foram, a única fonte de rendimento da companhia. Durante sua trajetória, Rosas se
alia a coprodutores, na Bélgica e no exterior e, também, em muitos casos, recebe
uma grande porcentagem de suas apresentações.
No campo educacional, Anne Teresa e Rosas desenvolvem distintos trabalhos de
educação em dança: para dançarinos e para o público leigo. Essas ações tiveram
longo período de preparação e reflexão. A escola, centro de artes, estúdio, também
sede da companhia, P.A.R.T.S. foi inaugurada em 1995. Tem um curso regular
e sua intenção é formar intérpretes com um background amplo e com uma
atitude reflexiva. Há também cursos e oficinas para profissionais, estudantes e
amadores. Outras ações do Rosas são: o Bal Moderne, dirigido a pessoas com
pouca ou nenhuma experiência em dança; o Dancing Kids, que são oficinas e
aulas para crianças; o Rond Oms Dans, que faz parcerias com escolas da Bélgica,
buscando a formação do jovem. Todas essas proposições têm o conceito de um
pensamento contemporâneo em dança.
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O Rosas é criado pela bailarina e
coreógrafa belga Anne Teresa
De Keersmaeker, em 1983,
ano em que estreia Rosas
danst Rosas. A companhia
emerge de uma trajetória
individual de Anne Teresa, a qual fez parte de um
contexto europeu e estadunidense de coevolução
da dança pós-moderna e da arte contemporânea.
Anne Teresa estudou na escola MUDRA1 (1978 – 1980) e na
Tisch School of the Arts de New York (EUA)2 (1981). Antes, iniciou
seus estudos em dança em uma escola pluridisciplinar de arte,
École de la Danse, de la Musique et des Arts du Spectacle Lilian
Lambert. Tem, também, na sua infância uma sólida formação em
conservatório musical. Um eixo de sua pesquisa está na relação
do movimento com a música, mas sua dança, obviamente, não
é a escuta desta. De Keersmaeker trata a partitura musical como
partitura coreográfica e, geralmente, trabalha com um analista
musical que lhe dá subsídios para lê-la como uma escrita. Assim,
vários eixos de investigações de sua obra, como a confluência
do texto, das artes plásticas e da ópera, se dão na composição
que na cena procura trazer a elaboração da partitura da
música, da coreografia e do corpo que dança.

21

Fazem parte do repertório da companhia 40 obras, entre elas: Cesena (2011),
En Atendant (2010), The song (2009), Rain (2001), Quartett (1999), Whith/for/by
(1999), Drumming (1998), Duke bluebeard’scastle (1998) e Elena’sarea (1984).
Ana Teixeira e Lenira Rengel
Foto: Michel François

ROSAS | Anne Teresa de Keersmaeker • Bélgica

personalidade em colisão com a música. De 1986 a 1994, usa mais livremente as
partituras musicais. A partir de algumas frases de base, a dança se transpõe em
contratempos, em palíndromos, se complexifica em várias camadas. Desde 1994,
como vozes suplementares, dança e música coabitam a cena, há mais autonomia,
improvisação, todos os sons e barulhos são música, mesmo que ainda trabalhando
com músicas de Arnold Schönberg ou Bela Bartók.

ROSAS | Anne Teresa de Keersmaeker • Bélgica

O movimento do tempo.
O movimento do espaço.
Nós humanos, gente da dança ou não, correlacionamos o movimento “mexendo” no espaço como mudanças no tempo, ou seja,
a passagem do tempo é sentidapensada como movimento... no
espaço. Esse modo de estarmos no mundo, de pensarsentir uma
coisa no lugar da outra, de transportar um sentido para outro é a
característica da metáfora. Podemos então dizer que temos um
modo metafórico de ser, mas que não é só o da linguagem verbal,
da boca para fora, é com o corpo todo que fazemos metáfora.
O nome: Rosas é uma metáfora que forma um conceito: Rosas é
um nome feminino no plural, o desenho de um vitral ou uma marca
como Kodak, disse Anne Teresa De Keersmaeker.
A metáfora é carne, sai no suor que escorre na pele da dança
de Rosas. Um sentircheirardeitarlevantarsentarandar coreografado
em uma espacialidade rítmica.
Um nomedança. Um nome que repete – repete? ou desdobra? ou
são muitas rosas, marcas, vitrais? camadas de complexidades? –
o próprio nome. Rosas danst Rosas é Rosas dança Rosas.
Uma dançassignificância – no mais amplo sentido do que seja significado (nos ensina Mark Johnson em The meaning of the body
– aesthetics of human understanding, 2007): imagens, esquemas
sensóriomotores, sentimentos, qualidades, emoções que constituem nosso encontro significativo com o mundo.
Uma qualidade espacialtemporal para cada ação dançada – deitarlevantarsentarandar, como se fosse possível sustentar e/ou
acelerar o tempo (de acordo com a conceituação de Rudolf Laban
1978). Sim, Rosas pode, pois não é o tempo cronológico, é o tempo da arte (nesse caso, dança). Contudo, também não pode, pois
corpossomos restritos à própria natureza cultural (Greiner e Katz

Os corpos também se entregam às diagonais do espaçolugarpalco, a arquitetura da
composição coreográfica se impõe... o ritmo se impõe... Será? Ou há uma tentativa
de imposição? Quem se impõe a quem? O que se impõe à que? Talvez o aparente
contínuo de regularidades seja para trazer a olho nu ações políticossensuaiscotidianas – inscritas na singularidade de cada intérpretecorpo – para as quais estamos
alheios, todavia não imunes.
De novo a metáfora... Rosas danst Rosas, um espelho em projeção geométrica de
cada um e de um mundo, para nos mostrar que não há dicotomias, há correlações
entre pessoas, música, movimento, ideia, esquemas sensóriomotores, espaços, entre tempos lineares e não lineares, passados, presentes, futuros.

Rosas danst Rosas em movimento – metafórico – no tempo
1983

(ano de estreia)

.....................................................................................2011

Lenira Peral Rengel (Salvador/Bahia | São Paulo/SP) • Professora da Escola de
Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e organizadora da coletânea Corpo em
Cena (editora Anadarco).

Rosas danst rosas • 1 nov . 20h30 • Duração 105’ • Grande teatro Sesc Palladium

Coreografia Anne Teresa De Keersmaeker • dançado por Sandra Ortega
Bejarano, Tale Dolven, Elizaveta Penkóva, Sue-Yeon Youn • Criado por Anne
Teresa De Keersmaeker, Adriana Borriello, Michèle Anne De Mey, Fumiyo Ikeda
Música Thierry De Mey, Peter Vermeersch • Músicos (gravação) Thierry De
Mey, Walter Hus, Eric Sleichim, Peter Vermeersch • Iluminação Remon Fromont
Figurino original: Rosas, remontagem: Anne-Catherine Kunz • ensaiadoras
Fumiyo Ikeda, Muriel Hérault • Assistente direção artística Anne Van
Aerschot • Gerente de produção Johan Penson, assistente Willem deCoster
Técnicos Wannes De Rydt, Michael Smets • estreia Mundial 06/05/1983,
Kaaitheaterfestival - Théâtre de la Balsamine (Bruxelas) • Produção versão
1983 Rosas & Kaaitheater • Coprodução remontagem Sadler’s Wells (Londres)
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Rosas danst Rosas (1983)

2002). E, então, os corpos que dançam se comunicam, coatuam com a métrica,
lidam com o constrangimento do tempo... em forma de música minimalista, criada
por dois membros do grupo Maximalist!. E, então, os corpos que dançam compõem,
convivem e formam a geometria da coreografia. As diagonais do espaçolugarpalco
se dão no corpo, gerando suaves e minuciosas tridimensionalidades, percebidas em
uma inspiração, em um sopro de expiração.
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(2010)

ROSAS | Anne Teresa de Keersmaeker • Bélgica

En Atendant é o título da obra assinada pela coreógrafa belga Anne
Teresa De Keersmaeker (ATDK) em colaboração com os bailarinos
do Rosas. Criada por encomenda do Festival d’Avignon (França),
teve estreia em 9 de julho de 2010. Esse título leva o nome de uma
das baladas (ballades) do músico e compositor francês, da Idade
Média, Philippo de Caserta (1370?-1420?). Caserta era associado
ao movimento Ars Subtilior 5– estilo de música que germina na
Europa, no final da Idade Média, cuja complexidade está na mudança rápida das métricas e suas sobreposições, na polifonia e
nas dissonâncias deveras experimentais. ATDK entrou em contato
com a música do período medieval quando pesquisava o que era
produzido, na época, na cidade de Avignon. O século XIV foi sinalizado pelas calamidades provocadas com a Guerra dos Cem Anos
(1337-1453), entre a França e a Inglaterra. É no contexto do monopólio da igreja católica que esse estilo nasce, e nessa circunstância
essa arte se refere como sendo da inteligência e da formalidade.
A ideia da arte produzida para um pequeno grupo, bem como o
ambiente da desordem aí estabelecida, instigou a coreógrafa, que
traça um paralelo entre esse momento e o momento atual na sociedade contemporânea.
A estrutura musical é extremamente importante no trabalho de
ATDK. Portanto, para esse espetáculo, a coreógrafa verticaliza seu
estudo composicional no movimento Ars Subtilior, sublinhando
a continuidade da aliança entre a música, a dança e o espaço,
sempre presente em seus trabalhos. Para ATDK, “[…] essa música subtilior, ‘ainda mais sutil’, deixa no ar certo mistério delicioso,
impossível de delinear, uma ambiência de enigma matemático, de
subentendido, de subtexto. É por isso que acabamos compreendendo essa ‘subtilitas’ no sentido da nuance e do claro-escuro.”6
4 Ortografia francesa antiga.
5 Termo cunhado, em 1960, pela musicóloga UrsulaGünther para designar esse estilo de
música.
6 Entrevista realizada por Jean-Luc Plouvier para a MonnaieMunt Magazine (setembro

A sofisticação da obra está no diálogo poético entre música, dança e silêncio, no entendimento de espaço como a relação de todas as materialidades, na movimentação
que, por vezes, enfatiza ou determina a espera do outro. É na “polifonia” dos movimentos, no quase escuro, no quase claro, nas dissonâncias e nas consonâncias musicais
que essa obra explora a percepção de quem a assiste. “Gostaria, hoje, que a emoção
se propagasse na meia-luz, nas cores transitórias, nas passagens perpétuas”.“[...]
Agora é noite, e nós esperamos. É a hora dos estados intermediários da percepção”9.
A seguir, entrevista, especialmente concedida para este artigo, com o bailarino do Rosas, o brasileiro Carlos Garbin, natural de Caxias do Sul (RS). Garbin
colabora com a companhia desde 2008, tendo também participado dos espetáculos The Song (2009) e Cesena (2011):

AT
Você diria que esse espetáculo é um divisor de águas na construção coreográfica de ATDK? Por quê?
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En Atendant

Os oito bailarinos, a coreógrafa e os três músicos (dois flautistas e uma soprano) e
especialistas em música medieval leram atentamente a partitura, cada nota, cada
voz, cada nuance rítmica, e a partir desse estudo, quase cirúrgico, os artistas criaram suas partituras de movimento. Nas palavras de Anne Teresa: “[...] uma nota,
um passo! Uma voz, um bailarino! A palavra de ordem: ‘Minha caminhada é minha
dança.’”7. Em En Atendant, ATDK parece dar ênfase às sutilezas produzidas em
cada nota musical, em que a coordenação da respiração dos músicos, que transita
em distintas tonalidades, se constitui como matéria-prima para a dramaturgia que
se constrói no corpo: “Sopro, palavra, expressão de si mesmo, é uma coisa só, é a
abertura do peito. Tudo isso se combina e mais, claro, vivemos o momento em que
nos livramos da técnica... até mesmo da música. Sobrará somente o ar, o vento, o
sopro que ela nos proporcionou”8. A companhia apresentou o espetáculo En Atendant, pela primeira vez, ao cair da tarde, na residência dos papas da Idade Média –
Palais des Papes (Palácio dos Papas) –, na cidade de Avignon (França), aproveitando
a luz do pôr do sol.
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de 2010). Disponível em: Horsérie (janvier-mars 2011). Danse – À lacroiséedesarts. Anne Teresa De Keersmaeker. La polyphonie de touteschoses. p. 6. (acervo pessoal) “(…) cette musique subtilior, ‘plussubtile encore’,
laisseflotterdansl’air une part de mystèredélicieux, impossible à cerner, une ambience d’enigme mathématique,
dessous-entendu, dusous-texte. Voilápourquoinousfinissonsaussi par l’entendre, cette ‘subtilitas’, danslesens de
la nuance et duclair-obscure”. (Tradução de Ana Teixeira)
7
Idem nota 3. “(…) une note, unpas! Une voix, undanseur! Le mot d’ordre: ‘Mywalkingismy dancing.”
(Tradução de Ana Teixeira)
8
Idem nota 3. “Souffle, parole, expression de soi, c’est tout un, c’estl’ouverturedubuste. Tout cela se
combine et puis, biensür, nousvivonslemomentoùnouslâchonslatechnique… et mêmela musique. Ne restera que
l’air, levent, lesouffléqu’ellenous a donné”. (Tradução de Ana Teixeira)
9
Idem nota 3. “Jevoudraisaujourd’hui que l’émotion se déploiedansdesdemi-lumières, descouleurstransitoires, despassagesperpétuels.” “(…) C’estdésormaislesoir, onattend. C’estl’heuredesétatsintermediaires de
laperception.” (Tradução de Ana Teixeira)

AT	
Em entrevista realizada por Jean-Luc Plouvier para a Monnaie Munt
Magazine (setembro de 2010), a coreógrafa relata que muitas cenas foram
coreografadas passo a passo na música. Na companhia vocês trabalharam com a
partitura? Vocês precisam saber ler uma partitura?
CG
Nós sabemos ler a partitura. Nós fizemos a análise musical com os músicos que tocam ao vivo e outros especialistas de música medieval. Por exemplo, as
caminhadas aparecem no começo da peça, em silêncio, e depois com a música.
Cada passo é uma nota. Quando tem uma pausa, os pés ficam juntos; a duração do
passo é a duração da nota.
Essa música é composta, normalmente, de três vozes: tenor, que seria a base com
notas mais contínuas; cantos, que faz uma linha mais melódica com notas mais rápidas e a voz mais aguda; e um contratenor, que comenta as duas outras vozes. Na
parte da frase coreográfica, por exemplo, em uma das músicas, nós somos divididos
em três grupos, cada um relacionado com uma das vozes. Todos fazemos a mesma
coreografia, que foi alterada para que cada movimento se encaixasse em uma nota,
resultando numa frase completamente diferente da outra em dinâmica e qualidade.

AT
Em transpor o espetáculo do ambiente da estreia para o palco, o que você
aponta como dificuldade?
CG
Eu acho que a maior dificuldade pra mim foi a relação de como usar o
espaço, na maneira de interpretar a peça. Em Avignon, com aquela arquitetura, era
mais fácil conectar com a história e a música, foi tudo criado para aquele espaço.
No teatro, eu acho que tive que usar mais a minha imaginação para entrar no personagem. Mas para cada um é diferente. Tecnicamente, o chão é sempre muito liso
no teatro, porque nós dançamos sem linóleo e, com a terra por cima, escorrega.

sica, seja no estudo da estrutura musical, e a busca de uma maneira de usar as
mesmas regras da construção musical para a construção coreográfica. O trabalho
com os personagens e histórias do século XIV, a busca por usar todo o potencial
dramático desse período, sem na verdade se tornar descritivo, também está em
relevância nesse espetáculo, bem como fazer um trabalho com o mínimo necessário
– o espetáculo só tem uma luz, a música ao vivo, sem amplificação.
Ana Teixeira (São Paulo/SP) • Artista e pesquisadora na área da dança.
Doutoranda em Comunicação e Semiótica (PUC-SP – CNPq). Formada em Arts
du Spectacle Mention Danse pela Université Paris VIII (França/2002). Foi diretora
artística assistente do Balé da Cidade de São Paulo (2003 a 2009). É consultora
para o programa Dança Contemporânea da SESCTV-SP e pesquisadora para a
Enciclopédia Itaú Cultural de Dança.

en atendant • 02 nov . 20h30 • duração 100’ • palácio das artes

Coreografia Anne Teresa De Keersmaeker • Criado e dançado por Bostjan
Antoncic, Carlos Garbin, Cynthia Loemij, Mark Lorimer, Mikael Marklund,
Chrysa Parkinson, Sandy Williams, Sue-Yeon Youn
música ...L(ÉLEK)ZEM..’ Istvan Matuz • En Atendant, souffrir m’estuet (ballade)
Filippo da Caserta • Estampie En Atendant 2 (2010) Bart Coen • Sus un’ Fontayne
(virelai) Johannes Ciconia • Je prens d’amour noriture (virelai) anônimo
Esperance, ki en mon coeur anônimo • Flauta Michael Schmid
ensemble Cour et Coeur: Direção musical e flauta doce Bart Coen, Rabeca
Birgit Goris, Voz Annelies Van Gramberen
Cenografia Michel François • Figurino Anne-Catherine Kunz • ensaiador Femke
Gyselinck • Assistente direção artística Anne Van Aerschot
Consultoria musicológica Felicia Bockstael • Gerente de produção Johan
Penson • Técnicos Wannes De Rydt, Jan Herinckx, Michael Smets • Produção
Rosas • Coprodução De Munt / La Monnaie (bruxelas), Festival Grec (Barcelona),
Grand Théâtre de Luxembourg, Théâtre de la Ville (Paris), Festival d’Avignon,
Concertgebouw Brugge • estreia Mundial Festival d’Avignon, Cloître des
Célestins, 9/7/2010.

AT
Na sua vivência com ATDK, o que você sublinha na maneira como ela
constrói um trabalho, o que ela evidencia nessa obra, por exemplo?
CG
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Eu acho que nessa obra os pontos mais fortes são a relação com a mú-
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CG
Eu acho que a relação com a música nesse trabalho é diferente dos outros. Em trabalhos como Rain (2001) e Drumming (1998), por exemplo, a música
é o fio condutor de toda a peça, já em En Atendant, a música não está presente o
tempo inteiro. Tem muitas coisas na maneira de montar o espetáculo que ela usa de
novo, como alterar a frase coreográfica seguindo a estrutura da música, mas a cada
trabalho ela acha uma maneira nova de fazer isso.
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oficialmente confinadas ao passado.

TheatreWorks • Singapura

A obra The continuum: Beyond The Killing Fields, dirigida por Ong
Keng Sen do Theater Works de Singapura, é desconcertante e desestabilizadora em muitos sentidos.
Em cena, pessoas (e não personagens) testemunham a perda de
seus familiares, de seus pertences e de suas vidas, como resultado
do genocídio comandado por Pol Pot no Cambodja. Trata-se de
uma espécie de documentário performance, focado principalmente no depoimento de Em Theay, uma mestra de dança clássica
cambojana de 76 anos.
De forma avassaladora, o diretor atualiza a natureza do testemunho
explicada no Ocidente por Primo Levi (acerca de sua passagem
pelo campo de extermínio em Auschwitz) e relembrada, cinquenta
anos, depois pelo filósofo Giorgio Agamben.
Para Levi, a testemunha nunca pode dizer o que merecia ser dito
porque “isso” pertence à morte. Assim, o que resta dos massacres
é sempre uma lacuna, um deslocamento, uma fissura dolorida que
desmancha o discurso e desmorona a soberania das palavras.
Na atualização (reenactement) proposta pelo TheatreWorks, os
testemunhos mantêm (e aprofundam) essa lacuna. Aparentemente, está tudo em cena: imagens, descrições, documentos. Mas
a memória-arquivo apresenta-se como um sistema dinâmico e
precário, como não poderia deixar de ser. Não se trata de uma
abertura de gavetas de onde são tiradas coisas e histórias a serem
reveladas tal como aconteceram. Arquivo, neste caso, constitui-se
como transformação de enunciados – uma espécie de reconexão do passado no presente – como um estar no mundo que não
desgruda dos acontecimentos vividos, mas busca representá-los
a partir de suas fraturas, sem qualquer ilusão de reprodutibilidade. São as matérias fantasmas, estudadas por Avery Gordon. Não
pertencem a nenhum mundo sobrenatural, mas nos assombram
o tempo todo à medida que nunca terminam, mesmo depois de

O que nos resta é a percepção da linguagem do sofrimento. O corpo, os gestos, a
respiração, os tons de voz da dança delicada de Em Theay e de seu canto trêmulo
e forte.
Nas vidas escancaradas a todo tipo de opressão, quando tudo se esquece (porque
seria demais para qualquer um sobreviver e lembrar) é a dança, o pensamento do
corpo, que permite dar continuidade à vida.
Christine Greiner (São Paulo/SP) • Professora do Departamento de
Linguagens do Corpo da PUC-SP. Autora dos livros O corpo: pistas para
estudos interdiciplinares, 2005 e O Corpo em crise, novas pistas e o curtocircuitos das representações (2010), entre outros.

the continuum: beyond the killing fields • 29 e 30 out. 19h • duração 110’ • teatro sesiminas

Concepção | direção ong keng sen • performers Em Theay, Thong
Kim Ann, Kim Bunthom, Mann Kosal • iluminação recriada por thomas
dunn • Vocais & Música Composta por Fukuoka Yutaka (Yen Chang)
Videografia Noorlinah Mohd
• Produção TheatreWorks (Singapura)
produtor Tay Tong • chefe de palco Lisa Porter • assistente
do chefe de palco Emily Hayes • gerente de projeto Hoo Kuan
Cien • engenheiro de som Jeffrey Yue • Tradução Kang Rithisal
www.theatreworks.org.sg
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The Continuum: Beyond The Killing Fields (2001)

Por isso, o que mais chama a atenção em The continuum: Beyond The Killing Fields
é o que dizem sobre aquilo que não pode ser dito. Aquilo que não se consegue
traduzir da língua estrangeira falada e cantada. A absoluta inacessibilidade à experiência política do outro.
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território

Instituído em 1998, a partir da
identificação de que seria necessária
uma outra ação, ao lado do FID CONEXÃO
iNTERnACIONAL, para, de fato, se
conseguir fomentar a dança em Minas
Gerais. Diferenciando-se dele, investe
na qualificação da produção mineira,
amparando-a em todas as suas fases
e não somente na apresentação de
seus espetáculos. Assim, oferece
bolsas de pesquisa que permitem aos
artistas a possibilidade de produção;
realiza coproduções; apresenta os
trabalhos resultantes; oferece oficinas;
desenvolve diversas formas de
parcerias com os artistas mineiros.
Ao longo do tempo, transformou-se em
um catalisador da produção emergente
do Estado. Promoveu, lançou, aprimorou
e acolheu ideias, artistas e grupos e
fez circular a produção da destacada e
conceituada dança mineira no país.

cia mário nascimento • bh • t e r r i t ó r i o n u

minas

Jacqueline Gimenes • Belo Horizonte/MG

A CONSTRUÇÃO DA SOLITUDE
SEIS INSTANTES DE SOLIDÃO... Por entre as expectativas de um título que denomina, por entre as expectativas de um treino corporal
que delineia e define os movimentos – portanto, escolhendo umas
e abandonando outras possibilidades de configuração -, começo,
então, a perscrutar o objeto estético a partir do seu próprio nome e
pondero sobre os seis instantes propostos. Surge a dúvida: trata-se de solidão ou solitude ?
No dicionário, os termos são apresentados na condição de sinônimos. Entretanto, é fato que os universos científico e artístico nos
apontam caminhos distintos. Aqui, nesta parceria entre o coreógrafo Rodrigo Pederneiras e a bailarina Jacqueline Gimenes, também vejo surgir diferenças, posto que em sua proposta cênica a
solidão é apresentada como um daqueles fenômenos de natureza
ambígua e paradoxal em que se tem o reconhecimento simultâneo
tanto de uma ideia de isolamento denso e pesado, quanto de uma
potência criativa, flexível e livre, criando novos espaços de abertura
dos sentidos.
O que se ouve-vê nesses instantes? Um elaborado desenho de
luz e trevas, composto por Pedro Pederneiras, criando dobras no
espaço físico e anunciando passagens de tempo para a entrada
e saída de silhuetas distintas. O timbre singular de um violoncelo
que se coloca nas mãos de Antônio Viola, para a reencenação da
partitura-performance da Suite N. 2 para violoncelo de J. S. Bach.
Um desenho coreográfico refinado, sem excessos, nem faltas,
engendrando contextos perceptivos, resultante de hipóteses que
vêm sendo testadas por Rodrigo Pederneiras na trajetória do Grupo Corpo, e que agora se materializa também no reencontro com
Gimenes para a realização desse solo.
Neste espetáculo, entre torções, dobras e quedas, o movimento é
claro, direto, inequívoco. Há momentos em que os gestos acom-

Nesse processo de troca de informações entre o corpo e seu ambiente, em resposta
à pergunta inicial, acredito que tanto na leitura da obra quanto no que se refere à
trajetória profissional de sua intérprete, o que se tem aí é a construção da solitude:
um modo de estar sozinho que favorece descobertas e põe a vida em movimento.
Ítala Clay de Oliveira Freitas (Manaus/ AM) • Doutora em Comunicação e
Semiótica pela PUC-SP. Docente do Curso de Comunicação Social da Universidade
Federal do Amazonas (UFAM).

6 instantes de solidão • 27 out . 19h • 28 out . 19h30 • duração 25’ • Funarte MG

Coreografia RODRIGO PEDERNEIRAS • Música: SUITE Nº 2 PARA VIOLONCELO DE J. S.
BACH • Bailarina/intérprete JACQUELINE GIMENES • Violoncelo ANTONIO VIOLA
Iluminação: PEDRO PEDERNEIRAS • Figurino JANAINA CASTRO • Maquiagem FILIPE
BRUSCHI • Assistente de coreografia ANA PAULA CANÇADO • Assistente de
iluminação ANA ARAÚJO • Desenvolvimento do figurino ANA VAZ • Fotografia
NATY TORRES • Design gráfico GUILI SEARA • Coordenação de projeto VALÉRIA
AMORIM • Coordenação de produção SHEILA KATZ • Gestão financeira CRISTIANI
PAPINI • Produção executiva CLÁUDIA COUTO

Território Minas

6 instantes de solidão (2010)

panham a duração das notas e se fundem simbioticamente criando um continuum
som-gesto. Em outros, engendram uma partitura paralela, na qual se tem um diálogo construtor de novas dinâmicas. Mas, no corpo de Jacqueline, os movimentos não
assumem a condição de meros replicantes, pelo contrário, configuram uma rede
própria de conexões que seguem adensando sua autonomia profissional, evidenciando a aquisição de vocabulário conquistada ao longo de mais de uma década no
Grupo Corpo, e sua posterior vivência em outros modos de organização cênica (com
Fábio Mazzoni, Sandro Borelli e Adriana Banana).
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Cia Mário Nascimento • Belo Horizonte/MG

Ainda o avesso do lugar, no seu acesso profundo.
Mário Nascimento conta que chamar território a um espetáculo é o
resultado mais visível de sua própria trajetória pessoal, em que tudo
foi busca e espaço. Mas território nu, a produção atual da companhia vai, muitas vezes, além desses reflexo-reflexão do trabalho
autoral, outras vezes, já reconhecido em Nascimento.
Dessa vez, dança-se sobre um feixe de vetores, de fluxos entre o
improviso e a insinuação de uma operação coletiva desempenhada
entre os bailarinos. Mário diz que denomina seu território pela nudez, perseguindo o significado do território aberto, o espaço sempre
franqueado à exploração.
Do que vi, diria que o espetáculo é de muitos modos a exposição do
avesso do território. Ele nunca é, ele apenas se instala.
Não há lugar ou espaço para metáforas na dança que se executa.
O território é sua própria construção, expõe suas articulações, os
passos denotam sua construção. A obra em progresso se mostra na
mecânica dos movimentos individuais, que se somam, se partem,
por vezes, formando grupos.
Em processo. Em obras. Percebem-se os ecos da leitura, pelo autor,
da geografia de Milton Santos, para quem o conceito de território é
território usado, em instalação. O uso se revela enquanto modo de
reprodução da vida, por meio dos modos de apropriação do espaço.
Este, por sua vez, só se realiza no cotidiano, articulando memória e
construção de identidades.
Em Santos, o território significa um todo complexo, isto é, uma
totalidade onde se tecem tramas de relações complementares e
conflitantes, cujo alvo é estabelecer o lugar, abrigar uma formação
social, delimitar uma parcela de mundo. Em Nascimento, os corpos
dançando não se resolvem na harmonia, mas, antes, numa estranha cooperação.

As apropriações do espaço pensadas por Nascimento resultam na posse do espaço
comum, próximo, e em sua consecutiva mutação em espaço próprio, ainda que parte
de um entorno coletivo.
Estabelecer um lugar é se apropriar, enquanto se dança, de uma superfície. Ora,
apropriação exatamente se mede com os sentidos, com as quantidades e qualidades do corpo engajadas no exercício do lugar, no desempenho de uma experiência.
Estabelecer é em-ato.
Aqui se inscreve a coreografia de Nascimento. Todo o espetáculo remete ao mundo
urbano muito alterado em relacão às últimas décadas, no qual não mais se trata de
uma questão urbana, mas de uma trama urbana.
Os novos tempos urbanos pedem interrogações. Os fluxos dos habitantes de uma
grande cidade alteram tempos e espaços da experiência social, redefinem escalas
de distância e proximidade, alteram práticas sociais e seus circuitos. As relações
interpessoais transbordam de suas regulações e colocam novas proposições.
Cada território só pode ser feito de práticas, de circuitos de deslocamentos, zonas de
contiguidade, conexões com outros pontos de referência que conformam o social nas
suas fronteiras, ou limiares, bloqueios e possibilidades.
Assim, dançam os bailarinos de Nascimento o que sugere ser uma outra e renovada
agit-prop, de instigacão do urbano sim, mas de prospecção de novos mundos humanos contidos na construção exploratória de caminhos, esticando a corda dos limites.
Rita Velloso (Belo Horizonte/MG) • Arquiteta e urbanista, professora da PUC-Minas.

Território Minas

Território Nu (ESTREIA)

A apropriação do vetor, do espaço por onde cada bailarino conduz seu corpo é sempre uma prática criativa em luta com a norma. Dois corpos se juntam, formam um
conjunto perto do harmônico, uma dança que flerta com a beleza sem jamais tornar-se nela. Outros dois juntos são ásperos. Parecem criar pequenos vácuos de não-comunicação, interrupções, para escapar a um controle nunca tornado visível.

35
território nu • 26 e 27 out. 21h • duração 55’ • teatro oi futuro klauss vianna

Concepção e Direção Mário Nascimento • Coreografia Mário Nascimento e
elenco • Assistente de direção e coreografia Rosa Antuña • Professores
e ensaiadores Mário Nascimento e Rosa Antuña • Trilha sonora Fábio Cardia
Elenco André Rosa, Brenda Melo, Eliatrice Gischewski, Léo Garcia, Rafael
Bittar, Rosa Antuña e Mário Nascimento • Preparação teatral Rosa Antuña
preparação Vocal Barbara Penido e Rosa Antuña • Criação de Luz Mário
Nascimento • Operador de Luz Ricardo Cavalcante • Fonte bibliográfica
Milton Santos • Produção do Figurino Cia MN • A Cia veste Ave Maria
e Leo Coelho • Produção geral Luciana Lanza (Fulôres Produções)

Foto: DIVULGAÇÃO

Mov Post (2011)
Movasse • Belo Horizonte/MG

coprodução FID 2011

O que está acontecendo aos nossos corpos com a imersão contínua no universo digital? Que tipo de sociabilidade vem sendo produzida com as redes sociais como o Facebook? Seria possível criar
uma rede de comunicação em que o foco é o corpo em movimento? Mobilizado por estas questões, o coletivo MOVASSE propôs
criar uma rede de comunicação, via Facebook, através de pequenos vídeos intitulados MOV POST, na qual todos os compartilhamentos são estimulados a serem realizados com todo o corpo em
movimento e não pela forma, hegemônica, de palavras escritas.

Ester França
Inicialmente, percebi que as pessoas descobriram no movpost
uma possibilidade de expor suas ideias em relação ao corpo e
imagem fora dos padrões tradicionais da dança. Muitas pessoas
que não estão mais em cena, sentiram-se `a vontade de mostrar
suas idéias. O diálogo tomou proporções que nunca iríamos imaginar pois o projeto em si já estabelece uma posição mais autônoma
e protagonista para quem executa um mov post.
A partir da metade da execução do projeto, percebemos que os
nossos comentários escritos estavam criando uma espécie de “julgamento” velado, criando situações que poderiam ser tendenciosas, diante disso paramos de fazer comentários verbais sobre os
vídeos. Neste ponto, a comunicação se ateve ao vídeo o que, ao
meu ver, perdeu um pouco a característica “social” do Facebook. O

projeto ficou mais “frio” e “impessoal”, mas ganhou outros aspectos no que diz respeito `a qualidade criativa. As pessoas começaram a participar mais pelo interesse
no diálogo provocado pelos vídeos que pelo “burburinho” da rede.
A respeito do perfil do público que postou as respostas percebemos que era bem
variado com muitos bailarinos, claro, mas com pessoas que nem conhecemos, de
outras cidades e até mesmo de outros países. Portanto, a maioria, foi um público
jovem que sabe mexer no Facebook e operar uma câmera de vídeo.
Também percebemos que muitos trabalharam a questão do foco do movimento em
partes do corpo, como por exemlo, pés e mãos, outros optaram por uma narrativa
como na história do tênis all star. As locações escolhidas já gerava uma característica muito forte para o vídeo ou até mesmo um mote para a resposta (exemplos:
paredes brancas, corredores, sofás).”

Andrea Anhaia
Não imaginávamos que iríamos atingir não bailarinos. Muitas pessoas que pararam
de dançar ou que não têm uma ligação profissional com a Dança estão participando.
Acho que a idéia de estarem “sozinhas de frente para uma câmera”, respondendo
em movimento a uma idéia previamente estabelecida, motivou muitas delas quanto
à criatividade das postagens no perfil do Mov Post.

Território Minas

As primeiras postagens, dos videos matrizes, foram produzidas
pelo grupo e imediatamente já começaram a ser “respondidas”.
Com pouco mais de 01 mês de lançamento, já eram mais de 50 vídeos, fora aqueles que se perderam por não sequirem as regras de
marcação no “Face”. Muitos já foram enviados até para o Youtube,
com a mesma idéia, nome, mas sem participar da rede. A seguir,
depoimentos de intregrantes do MOVASSE:
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Foto: DIVULGAÇÃO

As respostas são realmente inusitadas. Todas elas partem de uma observação
muito particular do participante. Algumas sofrem uma edição trabalhosa, outras são
basicamente “ improvisação no instante”. Algumas partem da observação do movimento, outras das texturas, outras das cores, etc. Essa liberdade no formato da
resposta, faz com que a rede se torne maior ainda, pois não limita as respostas.
Além disso, existe uma grande parte de pessoas que só comenta os Mov Post, sem
postar nada, mas acompanhando assíduamente as postagens.

Foto: DIVULGAÇÃO

Acho que, desde o início, discutimos um pouco a questão das redes sociais a respeito do como as pessoas se mostram nelas. O trabalho de edição ou não de cada Mov
Post, já demonstra a forma de “maquiar” ou não a situação: “Quero que me vejam
assim”. Outro aspecto é a inserção do movimento como forma de comunicação
dentro do Facebook, de uma forma rápida, que não passa muito pela elaboração.
Em um mundo acelerado por tanta informação, isso seria um sintoma?”

redes sociais. Através de um ato sumário1, teclando “delete”, apaga-se um amigo de
longa data do Facebook, assim como da vida fora das redes midiáticas.

McLuhan POST
À medida que tecnologias proliferam e criam séries inteiras
de ambientes novos, os homens começam a considerar as
artes como “antiambientes” ou “contra-ambientes” que nos
fornecem os meios de perceber o próprio ambiente. (McLuhan,
1971, p. 12)
O projeto MOV POST pode ser melhor entendido a partir das propostas de Marshall
McLuhan que comemora 100 anos neste ano. Em “Os meios de comunicação como
extensão do homem”, McLuhan propõe o entendimento de arte como “meio de
apurar a percepção”, “com a função de indispensável treino perceptivo” e rejeita
que a arte seja concebida como mero “bem de consumo”, “como dieta privilegiada
para a elite.” (ibden, p.13-14). Segundo McLuhan, a arte é como um ambiente radar
funcionando como um “sistema de alarme premonitório”.
MOV POST alarme: chama atenção à forma de comportamento predominante nas
redes sociais que reduz o corpo às mãos e dedos, enfatizando o corpo da imobilidade. Como as informações transformam-se em corpo, a tecla dos computadores com
a função “deletar” já virou corpo e pode ser observada neste mesmo ambiente das

McLuhan, Marshall. Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem. Trad.: Décio
Pignatari. São Paulo: Cultrix, 1971.
1
Sumários é como estas formas de comportamentos vêm sendo denominadas pela Profa Helena Katz
durante curso “Ambientes midiáticos e processos culturais: comunicação, corpomídia e biopolítica”. Programa de
Estudos Pós Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC-SP, 1º semestre, 2011.

Território Minas

MOV POST como treinamento perceptivo: propõe um outro relacionamento
sensorial nas redes sociais que leve em conta o corpo em sua mobilidade integral,
ou seja, que todo ele se movimente e não apenas as mãos. A partir de outro comportamento sensoriomotor é possível modificar comportamentos sociais como os de
tipo sumário?
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postagens de vídeos

Instalação

20 ago a 20 out • http://tinyurl.com/movpost

26 out . 19h • Teatro Oi Futuro Klauss Vianna
30 out . 17h • Teatro Sesiminas
2 nov . 18h30 • Palácio das Artes

77 postagens
Iniciativa Movasse - coletivo de criação em dança • Bailarinos Andrea Anhaia,
Carlos Arão, Cibele Maia (convidada), Ester França e Fábio Dornas • Edições
dos vídeos Chico de Paula e bailarinos • Mídias Interativas Chico de Paula
Ambientalização Equipe Mov Post • Produção Cibele Maia e Silvana França

Foto: divulgação

Denise Stutz | Felipe Ribeiro • rio de janeiro • e s p a l h a p r a g e r a l !

Desde 2008, o fórum tem um espaço
dedicado especialmente às crianças.
O FIDinho nasceu da observação da
crescente adesão do público infantil à
programação do FID. Daí surgiu a reflexão
em torno da necessidade de desenvolver
estratégias que atraiam as crianças e
seus pais para o mundo cultural.

Denise Stutz | Felipe Ribeiro • Rio de Janeiro/RJ

Espalha pra Geral: “Era uma vez o presente...”
Inocência é a criança, e esquecimento; um
novo começo, um jogo, uma roda que gira por
si mesma, um movimento inicial […]
(Nietzsche, 2003, p. 53)

A memória como persistência de conhecimentos passados e
como a possibilidade de evocar e atualizar tais conhecimentos é o
alinhavo dramatúrgico desse espetáculo concebido e interpretado
por Denise Stutz e Felipe Ribeiro. Já os conhecimentos de que
os performers dispõem em cena não parecem ser tão somente
os tantos inventos, feitos e imagens que compõem o ideário
infantil, mas, principalmente, a relação da criança com o tempo,
especialmente, uma criança compreendida como acontecimento
(LOPONTE, 2008).
Nesse entendimento, não é possível encerrar a infância em “discursos prescritivos ou de controle”, ou em “um tempo linear e progressivo” (LOPONTE, 2008, p. 116), pois “seu tempo não é linear,
nem evolutivo, nem genético, nem dialético, nem sequer narrativo.
A criança é um presente inatual, intempestivo, uma figura do acontecimento” (LARROSA apud LOPONTE, 2008, p. 116).
Em Espalha pra geral!, o tempo narrativo é anunciado como uma
pista falsa pela fórmula do Era uma vez... Essa expressão é pronunciada algumas vezes no espetáculo, porém é sucedida de alusivas histórias descontínuas e sofre a ruptura com o que essa conhecida fórmula prevê em termos de narrativas que estabelecem
certezas morais em seus fins. Nada mais é preciso saber (além das
imagens corporais que evocam) daquela menina que sonhava com
o mar; daquele menino que não sabia dançar; ou, ainda, daquele
outro que via o dia, a cada dia, de uma cor.

Performativa é a infância, tanto quanto a forma como a representam os corpos dos
artistas desse trabalho. Mesmo no jogo de imitação a que se propõe, como parte do
processo de subjetivação ao longo da vida, as diferenças e instabilidades corporais
compõem o discurso que resta quando o jogo “ACABA”, sem acabar.
E o presente se instaura, como tempo privilegiado na infância; como quebra de
narrativa que se anuncia; e, junto com esta, a ruptura com as prescrições do corpo
que dança (quanto mais cedo, melhor!).
LOPONTE, Luciana Grupelli. Arte e metáforas contemporâneas para pensar infância e educação. In: Revista Brasileira de Educação. v. 13 n. 37 jan./abr. 2008.
NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
Roberta Ramos Marques (Recife/ PE) • Professora doutora do curso de
Licenciatura em Dança da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Artes
Visuais UFPE/UFPB; pesquisadora e membro da coordenação do Acervo
RecorDança. Atualmente, desenvolve a pesquisa Desdobramentos da Dança
Contemporânea no Recife.

FIDinho

Espalha pra geral! (2010/2011)

A que serve então essa falsa pista, ou promessa, de tempo narrativo, se tudo que
temos é uma fotografia em movimento (e não um filme) desses corpos lembrados?
Para instaurar um lugar (ou um “entre-lugar”) entre uma representação da infância
e um referencial de espetáculo de dança já preestabelecidos, conhecidos e confortáveis; a infância e um corpo que dança que contêm em comum esse caráter de
acontecimento, de impossibilidade de identidade ou forma fixa. O paradoxo proposto
pela combinação entre a forma Era uma vez e a performatividade apresentada no
espetáculo negocia, porque introduz o que não é habitual por uma fórmula habitual
da narrativa e que comumente dá lugar a histórias com morais certas no final.

espalha pra geral! • 29 e 30 out .16h • duração 50’ • Teatro Marília

Concebido, dirigido e realizado por Denise Stutz e Felipe Ribeiro
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zat 8

ZAT – Zonas Autônomas Temporárias
tem origem na sigla TAZ (Temporary
Autonomous Zone) que entitula o livro de
Hakim Bey. A ideia do TAZ é o agrupamento
de pessoas que se organizam não
hierarquicamente por um certo momento.
O FID traduziu isso em proposições cujas
práticas coletivas são pautadas pela não
hierarquização e visam à autonomia da
dança e do corpo na contemporaneidade.
Algumas ZATs já promovidas: em 2006, o
Ciclo de Estudos e Ações, com a questão da
dança e o direito, discutindo e fortalecendo
a gestão de companhias no entendimento
do Direito Autoral na Dança; em 2007,
“Propostas de Desimperialismos”, reuniu
acadêmicos e políticos para um diálogo
aberto com a comunidade da dança; e em
2008, o tema “Por uma Epistemologia Sul”
teve o foco dos trabalhos. Em 2009, o ZAT
teve a forma de uma residência artística
com a coreógrafa e diretora artística
Emannuelle Huynh (Vietnã / França),
Fanny de Chaille (França) e Kerem Gelebek
(Turquia) do Centro Coreográfico de Angers
(França) e 12 artistas brasileiros.

Halucinatory Body/ Corpo Alucinado
Lynda Gaudreau • Montreal | Canadá

Experimental e híbrida, essa Zona Autônoma Temporária, situada
nos limites da coreografia e de uma exibição de artes visuais,
pretende investigar a fricção e a relação entre coreografia e artes
visuais através do corpo, do objeto, de imagens em movimento
e estáticas.
As investigações teórica, videográfica e performativa ocorrerão em
locais públicos em que cada participante será convidado a conduzir sua própria pesquisa assim como contribuir e participar na
pesquisa conduzida por Lynda Gaudreau durante sua residência
em Belo Horizonte.
Como o corpo se transforma em uma imagem fotográfica, um
performer, na figura de uma pintura? Como um corpo se torna
um objeto sólido e, depois, transparente, sempre mudando sua
identidade?
Coreografia não se restringe ao corpo, mas também diz respeito à
organização e contínua construção de espaço.
Essa oficina, experimental e híbrida, nos limites da coreografia e
de uma exposição, pretende investigar a fricção e a relação entre
coreografia e artes visuais através do corpo, do objeto, de imagens
em movimento e estáticas.
A oficina será dividida em duas partes. O enfoque da primeira é
mais teórico com discussões acerca de questões diversas, discussões, intercâmbio e compartilhamento entre os participantes. A
segunda parte será dedicada à prática que, a cada dia, acontecerá
em diferentes locações. Aqui, os participantes serão convidados
a traduzirem em prática as questões submetidas ao grupo. Como
essa parte de pesquisa será realizada in situ, em locais públicos,
deverá incluir uma certa “performatividade”.

ZAT 8

zonas autônomas temporárias
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Em locais públicos ocorrerão as investigações teórica, videográfica e performativa
em que cada participante será convidado a conduzir sua própria pesquisa assim
como contribuir e participar na pesquisa conduzida por Lynda Gaudreau durante sua
estadia em Belo Horizonte.

Lynda Gaudreau
Coreógrafa, curadora e pesquisadora, Lynda Gaudreau cria trabalhos ambientais aberto à colaboração de vários artistas e práticas artísticas. Seu
trabalho, frequentemente minimalista e desenvolvido em séries, é essencialmente um jogo em quantidades de tempo, espaço e movimento. Sua
coreografia está em diálogo com as artes visuais, arte sonora, filosofia,
literatura, cinema e arquitetura.
As atividades de Lynda Gaudreau englobam: criação de coreografia para
o palco, geralmente focada na forma de solo; trabalhos de curadoria que
encorajam a interseção da dança e das artes visuais; encorajamento da
produção de criações artísticas no De Studio, um estúdio experimental,
como orientadora ou mentora.
A prática coreográfica de Lynda Gaudreau é colaborativa e acolhe artistas
da dança e de outras disciplinas. Convida artistas a colaborarem com suas
próprias criações, assim como cria projetos com e para seus pares.
A coreógrafa e sua Compagnie De Brune têm colaborado com algumas
das mais prestigiosas organizações artísticas da década de noventa em
Quebec, no Canadá e na Europa. Por muitos anos, Lynda foi colaboradora
do Festival Klapstuk em Leuven (Bélgica).

Participantes
André Lage (BH/MG) • Carina Costa (Franca/SP) • Cintia Napoli (Curitiba/
PR) • Cláudia Lobo (BH/MG) • Cristiane Marques (BH/MG) • Ivan Sodré
(BH/MG) • Letícia Carneiro (Nova Lima/MG) • Marcelle Louzada (BH/
MG) • Márcia Neves (BH/MG) • Sandra Corradini (Salvador/ BA) • Tana
Guimarães (BH/MG) • Thembi Rosa (BH/MG) • Tuca Pinheiro (BH/MG)
Violeta Penna (BH/MG).

Comissão de seleção
Adriana Banana (BH/MG) • diretora artística do FID
Carla Lobo (BH/MG) • diretora executiva do FID
Lynda Gaudreau (Canadá) • coreógrafa
Rosa Hércoles (SP/SP) • dramaturgista em dança, coordenadora e professora do Curso de
Comunicação das Artes do Corpo PUC-SP, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP
Tuca Pinheiro (BH/MG) • coreógrafo, dançarino e coordenador do ZAT 8

Além de suas produções, seu processo coreográfico inclui uma considerável proporção de trabalho curatorial e de orientação. Desde 2005, ela
instiga vários eventos em Montreal, principalmente para as gerações de
jovens artistas, tais como o Clash e o In Limbo, apresentados em parceria
com o Tangente.

ZAT 8

Além do Klapstuk, outras organizações belgas das mais prestigiosas também apoiaram seu trabalho, enquanto Lynda e sua companhia trilhavam
uma carreira internacional, sobretudo na Europa. Desde 2001, o Théâtre
de la Ville, em Paris apresenta quase todos os seus trabalhos e também
coproduziu suas obras mais recentes. Como professora convidada da coreógrafa Anne Teresa de Keersmaeker/Grupo Rosas, ministra, frequentemente, aulas na escola P.A.R.T.S. (Performing Arts Researchand Training
Studios). Seu trabalho é apresentado em diversos países como Canadá,
Brasil, Áustria, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, Croácia e Israel.
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21 a 30 out . 14h às 19h • espaço funarte mg e em diversos locais públicos

Foto: cuia guimarães

Circulando

Bairros já atendidos: São Bernardo, Alto
Vera Cruz, Pedreira, Parque Ecológico da
Pampulha, Barreiro, Barragem Santa Lúcia,
Venda Nova, Salgado Filho, Urucuia, Vila
Fátima, São Geraldo, Jardim Guanabara,
Vila Santa Rita e Zilah Spósito. Municípios
vizinhos de BH: Nova Lima, Sabará, Ribeirão
das Neves, Brumadinho e Betim.
Em 2009, o FID Circulando Grande BH e
MINAS ampliou ainda mais seu raio de
ação, indo para a cidade de Viçosa, na
Zona da Mata.

Foto: Cuia Guimarães

Depois de estimular a criação na cidade de
Belo Horizonte, o FID entendeu que poderia
ampliar o seu papel. Criou, em 2005,
um novo braço de ação para viabilizar o
acesso, a inclusão e a troca com áreas
desatendidas, sem equipamentos de cultura
ou acesso à agenda de programações
culturais. A estratégia adotada foi a de
promover a circulação de apresentações,
oficinas e mostras de vídeo por territórios
urbanos da região metropolitana,
envolvendo principalmente companhias e
profissionais de Belo Horizonte.

terceira dança • belo horizonte • dança, criação e contemporaneidades

Grande BH

Dança, criação
e contemporaneIdades - em processo! (2010)
cia terceira dança • belo horizonte | mg
coprodução FID 2010

Assim como há infinitos números possíveis entre o zero e o um,
cada corpo, impregnado de história, apresenta um infinito de
possibilidades de movimento dentro do seu universo particular. O
trabalho com o corpo, desenvolvendo a criatividade, expande as
possibilidades, não só de movimento, mas de existir no mundo.
A pesquisa revela particularidades de cada um dos quatorze integrantes: prazer em estar no palco, descoberta de movimentos,
interações, angústias, lembranças, timidez, sensualidade... É instigante se deparar com a versão da vovozinha nas histórias de

criança, com o tabu do sexo na terceira idade ou com o simples caminhar de muitas
pessoas ocupando o espaço.
Vale aqui ressaltar o processo que acontece fora do palco da luta de continuar
existindo, a busca por auto-organização e autonomia do grupo. Essa postura é de
total coerência com o que se vê no palco: a desestabilização de conceitos predeterminado de um corpo preparado para a dança, o aprofundamento de questões
relacionadas ao indivíduo e suas relações com o grupo.
O trabalho tem seus momentos divertidos e seus momentos emocionantes. Mas o
que fica é a lição de que sempre é tempo; enquanto há movimento, há possibilidade de dançar; enquanto há vida, há possibilidade de novas descobertas, de trilhar
novos caminhos. O grupo Terceira Dança coloca o espectador diante da finitude da
vida e da coragem de a qualquer tempo se reinventar, redescobrir, ampliar as perspectivas, ocupar novos espaços e fazer novas relações.
Juliana Polo (Rio de Janeiro/RJ) • Pesquisadora em Dança. Coordenadora da
Faculdade Angel Vianna (RJ).

Dança, criação e contemporaneidades – em processo!
21 set . 19h • Centro Cultural Alto Vera Cruz
24 set . 19h30 • Centro Cultural Salgado Filho
29 set . 19h • Centro Cultural Zilah Spósito

Coordenação geral Marcelle Louzada • Criação coreográfica coletiva
Preparação corporal Fábio Dornas, Karina Collaço e Marcelle Louzada
Trilha sonora Philippe Lobo e Wilson Souza • Bailarinos Conceição, Geralda,
José, Luci, Madalena, Maria de Lourdes, Noé, Rosália, Sandra, Tereza e Zilma.
Coprodução FID 2010

CIRCULANDO GRANDE BH

O grupo Terceira Dança coloca o espectador diante daquilo que
culturalmente buscamos evitar olhar: o envelhecimento do corpo.
Pessoas que resolveram enveredar pelos caminhos da pesquisa
do movimento a que se propõe a dança contemporânea respiram
fundo, levantam e adentram o espaço cênico. Com toda a coragem
que esse ato exige, eles dançam, cantam, contam histórias, e até
suas intimidades são, aos poucos, reveladas.
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Lynda Gaudreau • Montreal | Canadá

A série de autobiografias, iniciada agora, objetiva ampliar o contato entre artistas e público, sobretudo o universitário. Entendendo
a dança e as artes como produção de conhecimento, um artista
é convidado a apresentar seu trabalho focado em sua pesquisa
artística. Esta ação reinaugura as atividades do FID em São Paulo,
depois que a programação de sua primeira edição, em 1996, ocorreu concomitantemente com Belo Horizonte.
A primeira convidada é Lynda Gaudreau que já participou do FID,
em 2000 e 2002, apresentando Document #1 e Document #3,
coreografias da série Encyclopoedia, e com uma oficina da sua

Foto: lynda gaudreau

Por lidar com uma arte basicamente existente em
apresentações ao vivo, o FID percebeu o potencial
educacional de seu acervo em um país marcado
pela injusta distribuição de informação como o
nosso. Para colaborar com o processo de educação em dança, a partir de 2007, o FID passou a
disponibilizar um dos mais ricos acervos do país,
que permanece carente da preciosa informação
sobre os espetáculos apresentados em todas as
edições do FID. Esse material se destina à pesquisa e estimula a produção de conhecimento e
estará disponibilizado gratuitamente.

AUTOBIOGRAFIAS #1

Autobiografias

FIDoteca

FID SÃO PAULO
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lynda gaudreau • out of grace
26 a 30 out . 14h às 18h • oi futuro

Coprodução la Galerie Leonard & Bina Ellen, Montreal
Performer Marie-Pier Bazinet • artes visuais por Alexandre David

coprodução la Galerie Leonard & Bina Ellen, Montreal
Performer Elise Bergeron • artes visuais por Aude Moreau

Mediação
prática. É particularmente especial que a série de autobiografias se inicie com ela,
pois o FID reconhece nela uma coresponsável pelos resultados obtidos em seus 15
anos, sobretudo por ter formado todo um ambiente que já entende que a dança é
conhecimento e que é para todo mundo.
Lynda Gaudreau é curadora, pesquisadora e diretora da Cie De Brune. Sua arte abriga
dança, artes visuais, arte sonora, filosofia, literatura, cinema e arquitetura. Geralmente
cria seus trabalhos em séries como os quatro Documents da série Encyclopoedia e a
série Out com Space Out, Black Out, Out of the Blue e Out of Grace.

Adriana Banana (diretora artística do FID e do Clube Ur=H0r)
Rosa Hercoles (dramaturgista em Dança, Coordenadora e Professora do Curso
de Comunicação das Artes do Corpo PUC-SP)

20 out . 20h • Teatro TUCA – Teatro da PUC/SP (São Paulo/SP) | Sala Paulo Freire

Apoio

Para mais informações sobre seu trabalho, vá a página 45 do ZAT – Corpo Alucinado
e também visite http://www.lyndagaudreau.com

Autobiografias

Foto: lynda gaudreau

lynda gaudreau • out of grace
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Entendendo a assimilação de conhecimento como um exercício
adaptativo do corpo, o FID 2000 começou antes da realização
do evento, com o Café FID, um espaço de reflexão e diálogo
entre teóricos de diversas áreas e os artistas participantes desta
edição. O evento promoveu também o seminário prático teórico
“Aprendendo a pensar: o corpo em movimento” com a proposta
de uma abordagem interdisciplinar misturando prática e teoria.
Na apresentação das companhias, o FID 2000 contou com a Cie
De Brune/Lynda Gaudreau (Canadá), Gilles Jobim (Suíça), La Ribot
(Reino Unido), Par B. Leux/Benoit Lachambre (Canadá), Cia. Nova
Dança 4 (SP), Cia Municipal de Dança de Caxias do Sul (Caxias
do Sul/RS) e Cristian Duarte (SP). Pelo Território Minas, de Belo
Horizonte: Margô Assis, Jambazat, Thembi Rosa, Centro de Criação
Cênica e Tarcísio Ramos Homem, Vis e Cia Será Quê?.

Nascimento do FID, sob a denominação de Festival
Internacional de Dança. O projeto foi criado com o
compromisso de trabalhar pela difusão, reflexão
e formação de novos públicos e criadores no
campo da dança contemporânea. Neste ano, o
Fórum foi realizado em Belo Horizonte e também
em São Paulo. Na programação, oficinas, mostra
de vídeos, exposição de artes visuais e os grupos
CandoCo Dance Company (Inglaterra), En-Knap
(Eslovênia), Mehmet Sander Dance Company
(EUA), Cia de Dança Burra (BH), Sasha Waltz &
Guests (Alemanha), Tanz Hotel (Áustria), Benoit
Lachambre (Canadá) e Chameckilerner Cia. de
Dança (Curitiba/PR).
No ano do centenário de Belo Horizonte, o FID
trouxe uma programação ambiciosa. Entre os
destaques dessa edição o FID + teve o objetivo
de difundir artistas “radicais” de outras áreas,
como a cantora e instrumentista Diamanda Galás.
Ainda dentro desse programa, o FID lançou o livro
Corpo a corpo de Antônio Pinto Ribeiro (Portugal),
realizou oficinas e diversas palestras. Já as
companhias que participaram foram Vera Sala
(SP), Lia Rodrigues Companhia de Danças (RJ),
Musicanoar/Helena Bastos (SP), Márcia Milhazes
Dança Contemporânea (RJ), Vincent Dunnoyer/

linha do tempo

1998

Surge o programa FID Território Minas, a partir da identificação
da necessidade de uma outra ação, ao lado do que viria a ser
nomeado por FID Conexão InterNacional, para, de fato,
conseguir fomentar a dança em Minas Gerais. Diferenciando-se
dele, investe na qualificação da produção mineira, amparando-a
em todas as suas fases e não somente na apresentação de seus
espetáculos. Cinco obras tiveram a coprodução do FID em 1998:
“Um alarme para o silêncio”, concepção Joaquim Elias (BH); “Palpa
a carne sobre os ossos”, grupo VIS (BH); “Pessoa e o rio”, solo
de Tarcísio Ramos Homem (BH); “Favela”, Cia de Dança Balé
de Rua (Uberlândia) e “Lar doce lar”, C. Wlapkóclin.Dança (BH).
A programação contou também com Dance Company Leine &
Roebana (Holanda), Emio Greco (Itália/Holanda) e Marcelo Evelin
(Holanda/Brasil). Teve ainda oficinas e palestras/lançamento de
livros: Butô, pensamento em evolução, Christine Greiner (SP), e O
Anjo da dança. Paola Rettore (BH).

2000

1997

1996

Linha do tempo
FID 15 anos

Rosas (Bélgica), Less Ballets C. de La B./Hans Vans Den Broeck
(Bélgica) e Meg Stuart Damaged Goods & Gary Hill/ (EUA/Bélgica).
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Depois de estimular a criação no campo da dança contemporânea,
o FID entendeu que poderia ampliar o seu papel. Dessa forma
nasceu, em 2005, o FID Circulando Grande BH, um novo braço
de ação para viabilizar o acesso, a inclusão e a troca com
áreas desatendidas, sem equipamentos de cultura ou acesso à

Fórum Internacional de Dança comemora 10 anos. O FID 2006
contou com Thembi Rosa e Renata Ferreira (BH), Meia Ponta Cia
de Dança (BH), Grupo Idéia de Dança (BH), Hibridus (Ipatinga/MG),
Andréa Anhaia e Ester França (BH), Cia Mário Nascimento (BH), UAI
Q Dança (Uberlândia/MG), Tuca Pinheiro (BH), Mathilde Monnier
(França), Cristian Duarte (SP).
Como posicionamento curatorial “SULREAL: Dança pra todo
mundo”, o FID 2007 apresentou: Tuca Pinheiro (BH), Camaleão
Grupo de Dança (BH), Meia Ponta Cia de Dança (BH), Denise
Stutz (RJ), Marise Dinis (BH), Movasse (BH), Raquel Pires (BH/
Nova York), Branch Nebula (Austrália), Luis Garay & Compãnia de
Danza (Argentina), E2 Cia Teatro e Dança (SP), Taldans (Turquia),
Emanuelle Huynh (França), Cia Mário Nascimento (BH), Club Fisk
(Dinamarca), Boris Charmatz (França), Helder Vasconcelos (Recife/
PE), Opiyo Okach (Quênia), Alex, Céris e Cris (BH), Ivan Sodré (BH)
e Quik Cia de Dança (Nova Lima/MG). Além, diversas conferências
interdisciplinares além da participação do Congado mineiro com
destaque para Guarda de Moçambique e Congo Treze de Maio de
Nossa Senhora do Rosário – Os Ciríacos. A partir de 2007, o FID
passou a disponibilizar seu acervo audiovisual, um dos mais ricos
acervos do país, com a FIDoteca.

linha do tempo

O programa Território Minas apoiou Joana Carneiro (BH), Vanilton
Lakka (Uberlândia/MG), Luciana Gontijo/Margô Assis + Idéia de
Dança (BH) e Márcia Neves (BH).

2006

As atividades do FID passaram a ser realizadas de forma extensiva
ao longo do ano. De agosto de 2002 a junho de 2003, o Programa
FID Extensão Brasil, um dos dois únicos vencedores do edital da
Petrobras que teve mais de 650 projetos inscritos, disponibilizou
uma programação exclusivamente brasileira: Grupo Cena 11 Cia
de Dança (Florianópolis/SC), Vera Sala (SP), Verve Cia de Dança
(Campo Mourão/PR), Alaya Arte Movimento Cia. de Dança (Brasília/
DF), WLAP (SP), Cia OITO Nova Dança (SP), Marta Soares (SP),
Grupo Musicanoar (SP), Marcia Milhazes Dança Contemporânea
(RJ). E, o Seminário interdisciplinar Espaço Tempo, foi publicado
em forma de livro.

agenda de programações culturais. A estratégia adotada foi a de
promover a circulação de apresentações, oficinas e mostras de
vídeo por territórios urbanos da região metropolitana, envolvendo
principalmente companhias e profissionais de Belo Horizonte.
Ainda nessa edição, foi criado outro programa, o FID Editorial
com o objetivo de ampliar a publicação e a divulgação de pesquisas
relacionadas à dança. Nessa edição, o FID apresentou Meia Ponta
Cia de Dança (BH), Hibridus Cia, de Dança (Ipatinga/MG), Cia Mário
Nascimento (BH), Cia Cos’e? Teatro e Dança (Juiz de Fora/MG),
Vanilton Lakka (Uberlândia/MG), Grupo TM5: Raquel Pires/Geozeli
Camargos/Junia Pimenta/Lílian Araújo/Vitória Cunha (BH), Wagner
Schwartz (Uberlândia/MG), Kim Itoh & The Glorious Future (Japão),
Cena 11 (Florianópolis/SC), Núcleo Artérias (SP) e Hooman Sharif/
Impure Company (Irã /Noruega)

2007

2001
2002
2002•2003

O programa Território Minas apoiou cinco projetos de Belo
Horizonte através de bolsas de pesquisa, coproduções, oficinas
interdisciplinares e intercâmbio com grupos brasileiros: Jacqueline
Gimenes + Thembi Rosa, Cláudia Lobo, Gustavo Schettino +
Conexões, Renata Rodrigues e Luciana Gontijo + Margô Assis.
Também apresentou Jérôme Bell (França) e Lynda Gaudreau/Cie
De Brune (Canadá).

2005 2003

Como consequência do amadurecimento do projeto, alterou sua
denominação de Festival para Fórum. Realizou ainda o seminário
prático-teórico “O corpo não é uma mercadoria” com a participação
de Jonathan Burrows/Jan Ritsema (Reino Unido/ Bélgica), Alejandro
Ahmed/Cena 11 (Florianópolis/SC), Vera Sala (SP), Dulce Aquino
(BA), Norval Bartello (SP), Fabiana Dultra Britto (SP), Eduardo de
Jesus (MG), Christine Greiner (SP) e Imaculada Kangussu (MG).
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cie anania | taoufiq izeddiou • marrocos • â a t a b a

2010

Em seu 14º ano, o FID conseguiu unir artistas com um lastro de
atuação de 30, 40 anos. Cia de Trisha Brown (EUA) comemorando
40 anos, Louise Lecavalier/ Fou Glorieux (Canadá), Lia Rodrigues
Cia. De Danças (RJ) comemorando 20 anos, Meia Ponta Cia, de
Dança (BH), Creuza (BH), Eduardo Fukushima (SP), Cia Suspensa
(Nova Lima/MG), Cia Contenido Bruto (Argentina), Cie Raimund
Hoghe (Alemanha) e Angel Vianna (RJ).

Fotos: Herman Sergeloos

2009

FID se posiciona como “Etitude” (Ética é ação). Na programação:
UAI Q Dança (Brasil), Camaleão Grupo de Dança (Brasil), Raul
Corrêa + Joana Wanner (Brasil), Luis Garay & Compañia (Argentina),
Rafael Alvarez (Portugal), Kaiowas Grupo de Dança (Florianópolis/
SC), Marcelo Evelin (Teresina/PI), Rafael Alvarez (Portugal), Cie
Giles Jobin (Suiça), Alain Buffard (França), André Masseno (RJ),
Marta Soares Cia. de Dança (SP) e Balangandança (SP).
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Fotos: My Mhamed Saadi

2008

A partir desse ano, o Fórum criou um espaço dedicado
especialmente para as crianças. O FIDinho nasceu da observação
da crescente adesão do público infantil à programação do Fórum.
Nesse ano: Maguy Marin (França), Edgardo Mercado (Argentina),
Nelisiewe Xaba (África do Sul), Kettly Nöel (Mali/Haiti), Josie
Cáceres (Equador) + Federica Folco (Uruguai), Fauller (Ceará),
Tiago Guedes (Portugal), Carmen Jorge (Curitiba/PR), Helena
Bastos (SP), Elisa Ohtake (SP), A.P.I (Japão), Luvyen Mederos
(Cuba), Mário Nascimento (BH), Companhia Meia Ponta (BH) e
Margô Assis/Eugênio Paccelli Horta + Ana Gastelois (BH).

Fotos: Javier Vaquero Ollero

Foto: Dimitri Tsiapkinis
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jefta van dinther • holanda • k n e e d i n g

cie anania | taoufiq izeddiou • marrocos • a a l e e f

Foto: Maud Martin

Fotos: Naty Torres

Fotos: Marcelo Souza
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jacqueline gimenes • belo horizonte • 6 i n s t a n t e s d e s o l i d ã o

michelle moura | couve-flor minicomunidade artística mundial • curitiba • c a v a l o

Fotos: Herman Sergeloos

Fotos: Herman Sergeloos
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ROSAS • Bélgica • r o s a s d a n s t r o s a s

Fotos: Herman Sergeloos

Fotos: Anne Van Aerschot
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ROSAS • Bélgica • e n a t e n d a n t

Fotos: divulgação
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theatreworks • singapura • t h e c o n t i n u u m : b e y o n d t h e k i l l i n g f i e l d s

Fotos: divulgação

Fotos: Ed Félix
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denise stutz e felipe ribeiro • rio de janeiro • e s p a l h a p r a g e r a l !

Fotos: Herman Sergeloos

cia mário nascimento • belo horizonte • t e r r i t ó r i o n u

Fotos: divulgação

Fotos: Cuia Guimarães
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lynda gaudreau • canadá • z a t 8 co r p o a l u c i n a do

terceira dança • belo horizonte • d a n ç a , c r i a ç ã o e c o n t e m p o r a n e i d a d e s

Parceiros

oI CABEÇA FID
Ocomcorpo
nas mídias sociais
Daniela Kutschat (SP) e Coletivo Movasse (BH)

Circuito Festivais

Daniela Kutschat (São Paulo/SP) • é artista plástica, doutora
em artes pela ECA-USP e professora da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e do
Centro Universitário Senac. Desenvolve obras e instalações
que exploram relações corpo-espaço e também se dedica à
pesquisa de interfaces entre arte e design.

Coletivo Movasse (BH/MG) • é formado por Carlos Arão,
Andréa Anhaia, Cibele Maia, Ester França e Fábio Dornas. O
grupo se define por ser um trânsito livre de pessoas e ideias,
participou dos FID 2006/2007/2009 com os espetáculos:
“Curvas de um Quadrado” e “Um Passo a Mais”.

Apoio
L TR
PIZZERIA

I T

RISTORANTE

Av. Cristovão Colombo, 282 - Belo Horizonte/MG
Delivery/Info: (31) 3261-6392

27 out . 19h30 • multiespaço oi futuro

oi Cabeça fid

A partir do projeto Mov Post do coletivo Movasse, a professora
e artista plástica Daniela Kutschat discutirá experiências de
corpo nas redes sociais. Apoiado pelo FID 2011, o projeto Mov
Post propõe a criação de uma rede de relações sociais através
de pequenos vídeos, utilizando o facebook. Aproximar a dança
das pessoas, levando-as a perceber o quanto o movimento está
presente em suas vidas, produzir dança fora de seus espaços e
formatos tradicionais, estimular processos criativos, colaborativos,
por meios tecnológicos e a prática do “faça você mesmo” são
objetivos do projeto.
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Dominique Mercy dança Pina Bausch
2003 • 56’ • Documentário

Esse é um retrato de Dominique Mercy, membro
da companhia que ajudou a fundar com Pina
Bausch, em 1973, o Tanztheater de Wuppertal.
O filme é um documento da trajetória desse
dançarino excepcional e retrata a história do seu
encontro e da colaboração que desenvolveu com
Pina, uma colaboração artística e uma amizade
de mais de 30 anos, nas quais a necessidade
de afirmação individual nunca foi maior que a
generosidade, a modéstia e a dedicação à obra.

Josef Nadj – Última Paisagem
2006 • 51’ • Documentário

Nesse filme, produzido pelo próprio coreógrafo,
a memória geográfica é o interesse central.
Construindo o seu trabalho sobre dois alicerces,
ele coloca em perspectiva o seu universo e o
processo de criação de um dos seus espetáculos,
Last Landscape, criado em parceria com o
percursionista Vladimir Tarasov. Esse “autorretrato
diante da paisagem” explora gestos e materiais a
partir de um espaço real, revisitado por meio de
desenhos, trechos do espetáculo e comentários.

29 out . 19h • multiespaço oi futuro

PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Praticando sua responsabilidade social e civil, o FID vem
apresentar publicamente sua prestação de contas.

A edição de 2011 teve o orçamento (estimado)
total de R$ 910.000,00
Lei Federal de Incentivo à Cultura R$ 400.000,00
Lei Estadual de Incentivo à Cultura R$ 300.000,00 sendo

R$ 240.000,00 beneficio fiscal + R$ 60.000,00
contrapartida do patrocinador
Lei Municipal de Incentivo à Cultura R$ 80.000,00
Patrocínio direto sem Lei de Incentivo à Cultura R$ 80.000,00
Valor estimado em apoios diretos R$ 150.000,00

prestação de contas

cine fid
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FID 2011 | NÚMEROS POR PROGRAMA
PROGRAMA CIRCULANDO GRANDE BH (SETEMBRO)
Três Centros Culturais: Alto Vera Cruz, Salgado Filho e

Zilah Spósito
Três apresentações

Estimativa de 50 empregos diretos gerados
Estimativa de público total: 200 pessoas

Quatro meses de atividades: agosto a novembro

PROGRAMAS FIDinho, TERRITÓRIO MINAS, CONEXÃO
iNTERnACIONAL (AGOSTO A NOVEMBRO)

10 grupos participantes

Cidades contempladas: Belo Horizonte e São Paulo

Um projeto-bolsista/ coprodução

Estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo

21 apresentações

Países: Bélgica, Canadá, Marrocos, Singapura e Holanda

Um Cine FID – 2 sessões de cinema
Um ZAT – Residência Corpo Alucinado
Um FID Autobiografias
13 espaços / teatros ocupados
Estimativa de 250 empregos diretos gerados
Estimativa de público total: 7.100 pessoas
Ingressos das apresentações: R$ 4,00 (inteira), R$ 2,00
(meia) e entrada franca
Todas as demais atividades com entrada franca

9 grupos participantes
18 apresentações
Um Projeto bolsista Território Minas / coprodução
Um ZAT 8 – Corpo Alucinado. Oficina / residência com
Lynda Gaudreau (Canadá). Duração: 10 dias. Total de
participantes: 14

FIDoteca acervo de 14 anos para pesquisa
Oi Cabeça FID

prestação de contas

NÚMEROS GERAIS DA EDIÇÃO 2011

Todas as atividades gratuitas
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Um Cine FID – 2 sessões de cinema
10 espaços / teatros ocupados

Estimativa de 200 empregos diretos gerados
Estimativa de público total: 6.900 pessoas
Ingressos das apresentações: R$ 4,00 (inteira), R$ 2,00
(meia)
Todas as demais atividades com entrada franca

prestação de contas

O valor reduzido do ingresso faz parte da política de
relacionamento do FID com o seu público: deixa claro,
na forma de um ingresso acessível, que seu custo real
já foi pago com recurso público por meio de patrocínios,
via leis de incentivo à cultura.
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Ficha técnica
Realização Atômica Artes e Tapioca Cultura

Assessoria Jurídica Junqueira Sampaio Advogados

Direção Artística e Curadoria Adriana Banana

Assessoria de Imprensa Pessoa Comunicação e
Relacionamento

Coordenação Técnica Leonardo Pavanello
Produção Karla Danitza
Assistente de Produção Alice Leão
Assistentes Técnicos Alexander Ribamar, Cristiano
Geraldo de Medeiros, Flávio Coutinho Amarantes e João
Bosco da Mata Jr
Receptivos Julianete Azevedo, Laura Pantaleão e
Houssam Zahreddine
Correspondente FID em Paris Gustavo Schettino
Coordenação ZAT 8 Tuca Pinheiro
Intérprete ZAT 8 André Lage
Gerenciamento Financeiro Direta Gestão de Projetos

Assessoria Contábil Empresarial Assessoria Contábil
Design Gráfico e Publicidade Popcorn
Site Nauweb
ORGANIZAÇÃO E EDIÇÃO TEXTOS ENCARTE Adriana Banana
VT Institucional e Registro em Vídeo Tanto Design
Áudio VT e Spot Neutra Produtora de Som
Locução Talita Cortez
Fotógrafos Cuia Guimarães e Nello Aun
Transporte Banana Veloz Disk Van
Serviço de Expedição Henrique Jorge de Castro
Catering Mon Petit

ficha técnica

Direção Executiva e de Produção Carla Lobo
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O FID é seu,
é nosso e a
dança é pra
todo mundo.
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