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O ESTADO DE S. PAULO

QUINTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2013

VERISSIMO

SEGUNDA-FEIRA
LÚCIA GUIMARÃES

Ting-ling
N
as casas senhoriais do Japão
antigo era comum colocarem sininhos sob o assoalho
dos corredores. Era impossível pisarnumataboadochãodeumcorredor sem que soassem os sininhos.
Conhecendo-se a violenta história
do Japão medieval, com facções
em luta constante pelo poder, é
fácil deduzir que os sininhos existiam para denunciar a aproxima-

ção de espiões ou assassinos. Mas o
ting-ling também devia servir como
alarme contra ladrões e para prevenir o flagrante de adultério. Imaginese a senhora da casa prestes a arrancar as calças do entregador de pizzas,
ou o equivalente na época, quando
este levanta a cabeça e pergunta:
– Esse som de sininhos, é do templo?
– Não, é o meu marido!
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O ting-ling era uma maneira prática
de evitar surpresas. Mas pode-se imaginar o grau de desconfiança de uma
sociedade em permanente pavor do
quevem pelocorredor. Atéqueserevelasse quem ou o que vinha, os sininhos
poderiamsignificarqualquer coisa,alimentar qualquer paranoia. E qualquer
tilintar poderia ser confundido com o
ting-ling. Um gorjeio de passarinho,
um pingo de chuva no teto, um brinde
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com cristais, até os inocentes sininhos
do templo. E um gato solto num corredor espalharia o terror pela casa toda.
No Brasil de hoje desenvolvemos
uma paranoia parecida. De tanto ouvir
falar em roubalheira e maracutaias
nos acostumamos a equacionar políticaecorrupção. Tudoquevem pelocorredor é suspeito, todo ting-ling é um
prenúncio de escândalo. E como no
Japãoantigo também vivemos em permanente estado de desconfiança. Claro que a classe política é responsável
pela sua própria má reputação, mas há
exceções importantes. E hoje não se
rouba mais do que antes – é que antes
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não se ficava sabendo a metade.
Enfim: nem tudo que tilinta é má
notícia.
Motivo. Da série Poesia Numa Hora

Dessas?!
“Ele em Porto Alegre
onde o aeroporto
vira e mexe
fecha.
Ela em São Paulo
onde tem nevoeiro
de janeiro a janeiro.
Resultado: o amor acabou.
Por nenhum motivo concreto
– por falta de teto.”

Artes Cênicas
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MOSTRA
RUMOS
DANÇA
Locais e horários – de 6
a 19/6:
www.itaucultural.
org.br
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A 5ª edição da Mostra Rumos começa
hoje mostrando, durante 2 semanas,
o resultado de 31 bolsas de pesquisa
Helena Katz
ESPECIAL PARA O ESTADO

Sãoquaseduassemanasde dança, envolvendo, pela primeira
vez, os 27 Estados do Brasil. Começa hoje o Rumos Dança
2012-2014, programa que o
Itaú Cultural realiza há 12 anos
e chega agora à sua quinta edição. Até o dia 19 (exceto segunda, dia 17), os 31 projetos selecionados eos mais de135 profissionais que os realizam mostrarão os resultados das bolsas
que receberam nos últimos
seis meses. E a novidade é que
dessa vez, não foram fomentados apenas projetos de criação
artística, pois abriram mais
três carteiras no edital: Residência para Criadores, Dança
para Criança e Fomentadores.
Aequipe responsávelpeloRumos Dança é formada por Sônia
Sobral,gerentedoNúcleodeArtes Cênicas, Cristina Espírito
Santo, parceira desde os começos,eBebel Barros,queestárealizando o seu primeiro evento.
Em entrevista ao Estado, Sônia
Sobral explica: “Mesmo parecendoqueasmudançasdemoraram a chegar, não podemos esquecerque realizamossomente
quatro edições anteriores, nas
quais desejávamos consolidar a
ampliação do seu alcance geográfico. A proposta era a de entender melhor o Brasil antes de
propor as transformações”.
Uma demanda detectada pela equipe em conversas com as

distintas comissões de seleção
foi a que apontava a dificuldade
para escolher entre jovens que
chegavam ao mercado e profissionais já consolidados. “Concordava inteiramente com essa
demanda, mas não conseguia
encontrar uma linha de corte.
Viajeibastante pelo Brasil, conversei com muita gente, e foi
possível identificar que havia
uma deficiência ou necessidade de estimular a formação de
criadores. Por isso, propusemos as novas bolsas para Residência para Criadores, e Fomentadores. E a percepção do
quantoaindaé incipientea Dança para Criança também nos
mobilizou a propor bolsas para
estimular esse segmento”.
Para a carteira Residência para Criadores foram selecionadosseis(trêsdeSP,umdoMaranhão, um do Ceará, um do Amazonas). Para a dos Formadores,
foramtambémseis,umdoAmazonas, um do Maranhão, um do
Piauí, um de São Paulo, um do
Paraná e um de Santa Catarina.
Dança para Crianças é formada
por dois projetos de São Paulo,
um de Minas Gerais, um de Tocantins, um do Paraná e um do
Rio Grande do Sul. E Pesquisa
paraCriaçãoreúne13apresentações: cinco de São Paulo, dois
do Rio, um de Minas Gerias, um
da Bahia, um de Pernambuco,
umdoPiauí,umdeSantaCatarina e um do Paraná.
A programação começa, às 20
horas, no Itaú Cultural, com o
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de Helder
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(à direita)

tema O Que Pode Um Corpo
Hoje?, a ser debatido por Laymert Garcia dos Santos e Peter
Pal Pelbart. Na quinta, dia 13, às
16 h, Christine Greiner coordenaráUma Conversa Sobre Cria-

JELL CARONE/DIVULGAÇÃO

ção e Formação em Dança e, no
sábado, dia 15, quatro artistas
(Flávia Meireles, do Rio; Ricardo Marinelli, do Paraná; Sandro
Borelli, de São Paulo; e Isabela
Silveira,daBahia) farãopergun-

RENATA PIRES E RICARDO MOURA/DIVULGAÇÃO

tas sobre A Cultura dos Editais
ao secretário executivo do
MinC, Alfredo Manevy, ao diretor do Itaú Cultural, Eduardo
Saron, e à crítica de dança do
Estado, Helena Katz.
Todos os programas Rumos
entraram em um momento de
atualização.“OItaúCulturalestá dedicando 2013 a repensar o
seu projeto Rumos. Foi organizado um grupo de trabalho reunindo gestores e artistas e, da
dança, o artista convidado é

MarceloEvelyn,doPiauí.Járealizamos quatro reuniões, mas
ainda é cedo para anunciar as
novas propostas.”
Uma vez que se trata de um
programa que incentiva a pesquisaetemcontinuidade,odestinodoRumosDançatemarelevância de um bem público. Cabe torcer para que as futuras
mudanças ampliem ainda mais
o alcance e a importância que já
foram estabelecidas ao longo
do seu percurso.

SILVIA MACHADO/DIVULGAÇÃO

SPCD inicia temporada com três estreias
na Espanha dos séculos 15 e 16,
tempo em que a dança tinha paO teatro Sérgio Cardoso rece- pel importante na vida social, e
be, a partir de hoje, nove espe- relaciona os movimentos com
táculos da temporada de 2013 umpoemadeGarcilasodelaVeda São Paulo Companhia de ga (1501-1536) para falar da paiDança (SPCD). Os 41 bailari- xão popular pela dança”, explinos do grupo se dividem entre ca a diretora da SPCD, Inês Botrês estreias e seis coreografias géa.Aestreiadoeuropeu é apresentada na sedo repertório da
quência das cocompanhia.
reografias BachiaFatiada em PRIMEIRAS NOITES
três semanas te- MOSTRAM OBRAS
na n.º 1 e Inquiemáticas, a mos- QUE MESCLAM
to: na primeira, a
tratem trêsespedança conversa
táculos por dia LINGUAGENS
com a música de
de apresentação
Heitor Villa-Lo– sempre de quinta a domingo. bos; na segunda, as cordas que
Aprimeirasemanasecaracte- compõemocenárioganhamiluriza por coreografias que se va- minação especial em uma relalem de outras linguagens. “Em ção íntima com as artes visuais.
Lembrar o passado para rePor Vos Muero, o coreógrafo espanhol Nacho Duato se inspira pensar o presente é o tema da
Murilo Bomfim

semana seguinte. Entre os espetáculos, a estreia de Peekaboo, do alemão Marco Goecke, que montou um minuto de
coreografia por dia, totalizando 20 dias de ensaios. A obra
leva o nome da brincadeira de
se esconder e reaparecer logo
depois e usa a infância para
abordar a saudade.
O terceiro espetáculo inédito integra o projeto Ateliê de
Coreografias, no qual a SPCD
convida um profissional para
criar um número que tenha afinidade com o trabalho do grupo. O coreógrafo desta edição
é Luiz Fernando Bongiovanni,
ex-diretor assistente do Balé
da Cidade, com passagem pelo
Ballet da Ópera de Zurique e
pela Cullberg Ballet, importante companhia sueca.

Com Utopia ou Um Não Lugar,
o paulistano compõe as noites
quetemcomotemaasnovaslinguagens na dança. “A técnica
clássica estrutura o corpo em
umvocabuláriofixo.Minhapesquisabusca fazercom queobailarino crie um cânone pessoal,
em vez de seguir os consagrados”, diz o coreógrafo que define como “brazuca antropofágico” seu modelo de trabalho.
“Temos influências, nos apropriamos de informações externas e a tornamos nossa.”
TEMPORADA SPCD 2013
Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui
Barbosa, 153, B.Vista, 3288-0136.
5ª e sáb., 21 h; 6ª, 21h30; dom.,
18 h. R$ 25. Até 23/6.
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