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DIVULGAÇÃO

Ensaio sobre o

CRIAÇÃO
A companhia explora
temas sensíveis e
intensos nas obras

EQUILÍBRIO
Com autoria
dividida entre
escritores
e críticos
de dança,
livro JOGO
DE CORPO é
lançado hoje
no Brasil

Jogo de Corpo –
Ensaios Sobre a São
Paulo Companhia
de Dança, Inês
Bogéa (Org.), Editora
Martins Fontes, 2014.
R$ 90,85.

O

universo da arte
é imenso e suas
possibilidades, infinitas. A São Paulo Companhia de
Dança conseguiu
extrair o domínio
sobre este cenário
e lança, hoje, a quinta edição do livro Jogo de Corpo – Ensaios sobre
a São Paulo Companhia de Dança,
que, junto com a série Figuras da
Dança e o documentário Canteiro
de Obras, transformaram a trajetória da companha e da dança brasileira em patrimônio cultural.
A Cia, fundada pelo Governo do
Estado de São Paulo, completa seis
anos na mesma data do lançamento do livro. Ele é organizado pela
diretora artística da Companhia e
documentarista Inês Bogéa – presença constante entre os jurados do
Festival de Dança de Joinville. São
textos de escritores e críticos da
área da dança que compõem o livro,
reunindo Lucia Santaella, Nelson
Ascher, Paulo Caldas, Evaldo Morcazel, Kathya Godói, Maria Eugênia de
Menezes, além da própria Inês.
Além disso, a publicação inclui
imagens das obras que estrearam
em 2013 e trouxe, nesta edição, uma
novidade, com o ensaio fotográfico Rastros do Corpo no Espaço, de
Marcelo Maragni, resultando em
um vasto compilado de olhares distintos sobre o mesmo tema. O processo de produção do livro iniciou
no ano anterior, quando os autores
e pesquisadores foram convidados
a acompanharem de perto o cotidiano da SPCD ou algum trabalho
específico, escolhas que ficaram à
critério deles.
Ao longo de 2013, a Cia explorou
no palco três temas extremamente sensíveis e intensos – amor, vida

morte – que nortearam a concepção do livro. A diretora explica que
foi um momento diferente, especialmente pela junção de significados:
– Foi um período especial da
Cia, em que completamos cinco
anos e, ao completar esse tempo
de vida, nos questionamos ao que
nos move, ao continuar ou manter
essa alegria, como nos entregamos
no mundo da dança. A morte nos
acompanha sempre, no dia a dia de
diversas maneiras e a vida é feita de
sombra e luz – aponta.

Trajetória
O diálogo com a dança prova
que ela pode ir além dos palcos. E
essa é a ideia do projeto do lançamento do livro e das séries em DVD
de Figuras da Dança, que a cada
edição conta história de grandes
personalidades da área e o DVD
Canteiro de Obras, filme que revela
os bastidores do processo de criação dos espetáculos que estrearam
em 2013, seguindo as três vertentes
da Cia, que se baseiam na produção
e circulação de espetáculos; programas educativos e de formação
de plateia; e registro e memória da
dança. Com mais de 29 coreografia
e 390 apresentações, a companhia
atingiu mais de 340 mil pessoas e
propõe a documentação de toda a
trajetória, que mostra a amplitude
do cenário da dança e pode inspirar
mais debates e diálogos sobre a arte.
– A dança está presente em muitas vertentes da sociedade e propomos diversas maneiras de vivenciar
a dança, a memória da dança. Acredito que deixar traços dessas trajetórias é importantes não apenas para
as pessoas que construíram e vivenciaram aquele momento, como para
as futuras gerações – acentua Inês.

O SABOR DAS PALAVRAS

A

contece, às vezes, de eu ver uma
frase que se recusa a ser digerida
em meio a tantas outras que me
alimentam a cada dia. Ela fica ruminando
entre os pensamentos, em busca de
experiências que possam ser temperadas
com o sabor de sua essência.
“Quanto mais intensas e diversificadas as
carências, maior a chance de um encontro
prazeroso com o mundo. Às vezes, a mera
redução de um desconforto já é prazerosa”.
Li no final das férias, na providencial
insônia da viagem de ônibus que me trazia
de volta para os compromissos em Joinville,
pinçada entre as reflexões do livro A Vida
SIMONE S. GEHRKE,
que Vale a Pena Ser Vivida, dos filósofos
jornalista,
Clóvis de Barros Filho e Arthur Meucci.
simoneg@edmlogos.
Ela harmonizou com o sentido de
com.br
um recém-vivido período de descanso,
diferente dos anteriores. Uma espécie
de turismo existencial, dividido entre
os sofreres e prazeres de uma filha
vestibulanda e de mãe convalescente.
Uma rotina marcada por perspectivas tão
díspares de três gerações sob o mesmo
teto: o futuro com suas incontáveis
possibilidades de um lado, o passado com
suas muitas escolhas de outro e eu (talvez
o presente) ali no meio, entretida com
os pequenos afazeres do lar, as alegrias e
ansiedades das duas e o sabor das palavras,
que o tempo livre aguçava a gula e dava a
chance de degustar.
Findas as férias, voltei à
Perspectivas questão das carências e do
prazeroso encontro com o
tão díspares mundo quando soube das
últimas notícias sobre o
de três
cantor Justin Bieber. Que
prazer ainda falta para
gerações
alguém que aos 19 anos já
lançou sua biografia? Que
recebe o aplauso incondicional das fãs
apesar das muitas bobagens que apronta?
Talvez só reste mesmo testar os limites
da civilidade e da onipotência, fazendo
os seguranças fechar uma via pública
em Miami para disputar um racha de
Lamborguini com o cérebro turbinado.
Já o prazer que sucede o desconforto
voltou a alimentar meus dias com as altas
temperaturas da semana passada. Senti
a satisfação de entrar em um ambiente
refrigerado, a ansiedade pela chuva do
final do dia, pela brisa que às vezes soprava
para aliviar a caminhada do final da tarde.
É o sabor das palavras antecipando e
confirmando os pequenos prazeres de
uma vida que vale a pena ser vivida.

