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CORPO, MEMÓRIA E AUTORIA
Itaú Cultural. Av. Paulista, 149,
2168-1776. 5ª a sáb., 20 h; dom.,
19h50. Sáb. e dom. integra a Vira-
da Cultural. Grátis. Até 6/5.

“

Uma reflexão sobre identidade é o
que propõe mostra que começa hoje

Helena Katz
ESPECIAL PARA O ESTADO

Embora o nome não indique
bemo quevai apresentar, a inicia-
tiva continua sendo bastante lou-
vável. Corpo, Memória e Autoria
– Uma Conversa Sobre os “En-
tres”, atividade que se inicia ho-
je, no Itaú Cultural, nasce de
uma outra relação entre artistas
e espaços que programam dança.

Tudo começou quando a ar-
tista da dança Ana Catarina
Vieira mandou uma mensa-
gem para Sônia Sobral, gestora

do Núcleo de Artes Cênicas do
Instituto Itaú Cultural, pro-
pondo um espaço para discutir
as formas com que quatro artis-
tas específicos (ela, Ângelo Ma-
dureira, Luis Ferron e Daniela
Dini) vinham lidando com os
seus processos de criação. “Pa-
ra mim, é um privilégio poder
fazer essa oportunidade exis-
tir, e estou apostando tanto
nesse novo formato, que espe-
ro que possa se transformar
em uma plataforma”, explica
Sônia. “Vejo essa nova forma
de trabalho como um estímulo

enorme para que qualquer ins-
tituição identifique se está, de
fato, conversando com as ne-
cessidades da produção artísti-
ca e com o público.”

De hoje a domingo, esses qua-
tro artistas se transformam em
curadores. Cada qual montou
uma noite com dois convida-
dos. São os escolhidos de Luis
Ferron que abrem a programa-
ção: Faça Algum Barulho (Make
Some Noise), com a Compa-
nhia Rui Moreira, de Belo Hori-
zonte, e Hot 100 – The Hot One
Hundred Choreographers, de e

com Cristian Duarte e Rodrigo
Andreolli. Amanhã é a vez de Da-
niela Dini, que reuniu o grupo
Movi, de Paraisópolis (Corpo Di-
va), com Helder Vasconcelos
(Espiral Brinquedo Meu), do Reci-
fe. As obras a serem mostradas
no sábado e domingo vão fazer
parte da Virada Cultural. No sá-
bado, apresentam-se as escolhi-
das por Ângelo Madureira (Ner-
vura, de Gícia Amorim, e Interfe-
rência Inacabada... Preste atenção
no Ruído ao Fundo, de Vanilton
Lakka, de Uberlândia), e no do-
mingo, as selecionadas por Ana

Catarina Vieira (Anatomia das
Coisas Encalhadas, de Sílvia Mou-
ra, de Fortaleza, e Eu Sou uma
Fruta Gogoia em três tendên-
cias, de Thelma Bonavita).

Quem acompanha a cena da
dança contemporânea, deve es-
tar se perguntando como ligar
Rui Moreira a Cristian Duarte,
ou Gícia Amorim a Vanilton Lak-
ka, uma vez que cada um deles
desenvolve um trabalho auto-
ral, sem sintonia direta com o
do outro. Além disso, fica tam-
bém a questão de identificar
que fio costura essas quatro noi-
tes. Mas o fato de a associação
não ser imediata pode vir a se
constituir na melhor parte, pois
estimula que se busque um argu-
mento para explicá-la. Os bate-
papos planejados para o fim de
cada espetáculo, nesse caso, te-
rão função importante.

Trata-se de uma oportunida-
de também para se perceber que
o modo como as obras são pro-
gramadas contam a maneira co-
mo elas podem ser percebidas.
Porque quando se coloca uma
criação ao lado da outra, promo-
ve-se uma espécie de contato
por proximidade que pode fazer
surgir novas associações. Quan-
do estão juntas, uma obra ilumi-
na a outra. E quando essa junção
vem dos artistas e encontra abri-
go institucional, algo pode estar
se movendo no engessado modo
de se trabalhar com curadoria.

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os
segredos e dicas
de comobeber
e comer bem.

TRAZ PARA VOCÊ

4003-5588

realização
Classifi cação etária: LIVRE. Menores de 12 anos, acompanhados pelos pais ou responsáveis 
legais. Crianças de colo até 12 meses não pagam ingressos. Crianças até 11 anos (inclusive) 
pagam meia-entrada mediante apresentação do RG ou Certidão de Nascimento. 

Todos os Momentos Mágicos da Disney
Que Você Vai Lembrar Para Sempre !D
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ESTREIA 14 DE JUNHO GINÁSIO DO IBIRAPUERA
R . M a n o e l  d a  N ó b r e g a , 1 . 3 6 1   |   I b i ra p u e ra   |   S P

MEMÓRIAS
DO CORPO

TRABALHO ESTIMULA

INSTITUIÇÕES A SABER

SE ESTÃO CONVERSANDO

COM AS NECESSIDADES

DO PÚBLICO”

Ana Catarina Vieira
CURADORA
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