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Dança
KOEN BROOS/DIVULGAÇÃO

“

É clara a necessidade de
tornar a dança mais
acessível para todos. Não
falo de uma dança ‘fácil’,
mas de uma que consiga se
conectar com as pessoas”

Eastman.
Companhia foi
criada em 2010

Larbi Cherkaoui,
estrela espantosa
Após criar para companhias como a Ópera de Paris e Les
Ballets de Monte Carlo, coreógrafo traz ‘Puz/zle’ ao País
Helena Katz
ESPECIAL PARA O ESTADO

Puz/zlereúne11bailarinos,7cantoreseumpercussionista.Composta no ano passado por Sidi
Larbi Cherkaoui, edançada pela
Eastman (www.east-man.be),
companhia que criou em 2010,
seráapresentadaapenastrêsvezes no Alfa a partir de hoje.
Estrela disputada pelos palcos internacionais e ainda poucoconhecido no Brasil, Sidi Lar-

bi espanta pela produtividade.
Paradarumaideiadasuacapacidade de fazer muitas e diferentescoisas,bastalistaroquerealizou somente neste ano: a coreografia da ópera Götterdämmerung(emmarço),osquatroduetos de 4D (também em março),
uma releitura do Bolero, para a
ÓperadeParis(emmaio),Milonga (no final de maio), e Gênesis
(que vai estrear em novembro).
Falando ao telefone enquanto caminhava para um ensaio da

companhia na cidade onde nasceu,Antuérpia,eleafirma aoEstado: “Sou obsessivo. Se me dedicasseaumúnicoprojeto,exigiria tanto de mim que sofreria o
tempotodo.Diversificarmeprotege,éoquemepermiteavançar
no que me interessa usando as
oportunidades que aparecem”.
Em 2012, teve uma experiência que se tornou muito potente: fez a coreografia (usando vários bailarinos da sua companhia) para Anna Karenina, filme

de Joe Wright sobre a obra de
1874 de Tolstoi, que obteve quatro indicações para o Oscar.
De lá para cá, anda bastante
preocupado com a comunicabilidade da dança contemporânea: “Depois da experiência
com o cinema, está mais clara
ainda a necessidade de tornar a
dançamaisacessívelparatodos.
Não falo de uma dança ‘fácil’,
mas de uma dança que consiga
seconectarcomaspessoas.Precisamos aprender a nos beneficiardapossibilidadedeestarem
diferentes lugares ao mesmo
tempoqueocinemapermite.Estou engatinhando ainda, mas
vou seguir por aí, mantendo o
contato com Joe”.
Em suas obras, a preocupação
com as tensões culturais está
semprepresente.Misturadeflamengo e marroquino, vive no
seudiaadiaaexigênciadeprecisar traduzir as duas culturas parapoderconectá-las.“Desdecedo, aprendi a ficar entre, porque
nasci cristão e muçulmano. Precisei estudar filosofia para entender que não quero um mundonoqualalguémmedizoqueé
certo e errado e tampouco o que
devo fazer”, afirma.
Talvez por conta da sua história de vida tão particular, que incluihaverestudadonaP.A.R.T.S,
escola ligada a Anne Teresa de
Keersmaeker, trabalhado com
Alain Platel no Les Ballets C. de
la B., a relação entre antepassados, tradição, multiculturalismo, tolerância e presente tenha
grande importância para ele.
“Não é necessário ficar somente
inventando.Opassadoestálota-

Lille, em 2003. Você propõe
anos a fio, mas, como os espetáculosdelereúnem muitas agendas, é sempre mais difícil acertar uma data possível. Para
mim, ele conseguiu dar uma dimensão universal a preocupações que muitos tratam apenas
parcialmente. É uma felicidade
tão grande poder ajudar a apresentar alguém como Sidi aqui,
quefaz valer todos os sofrimentos que uma operação grande
assim sempre traz.”
Como nas outras produções
deSidi,tambémemPuz/zleamúsica tem importância central.
Além do coro da Córsega de vozes masculinas, o La Filetta, e da
cantora libanesa Fadia El-Hage,
reúne também as composições
deJean-ClaudeAcquaviva,Kazunari Abe e Olga Wojciechowska.

do de obras maravilhosas que
precisamcontinuaraserreinventadas por nós. Temos muito a
aprender com os legados, precisamossobretudoaprenderanão
esquecer deles”, conta.
Coreografou para companhias do porte do Ballet du
Grand Théâtre de Genève, Les
Ballets de Monte Carlo, CullbergBallet,Ópera deParis. “Tudo acontece de forma muito ligeira no trabalho com as outras
companhias.Nãohátemposuficienteparaqueos bailarinosabsorvam o que é necessário porque é preciso passar pelo processo de entender e fazer. A velocidade com que tudo deve
aconteceré agora uma das principais questões que temos a enfrentar”, explica.
A iniciativa para trazer Sidi
Larbi Cherkaoui e a Eastman
ao Brasil é do produtor João
CarlosCouto, consultorda programação de dança do Teatro
Alfa desde o seu começo, em
2003. “Este é um projeto que já
tem dez anos. Foi o primeiro
espetáculo dele que assisti, em

SIDI LARBI CHERKAOUI
Teatro Alfa. Rua Bento Branco
de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. Hoje, 21h30; sáb.,
20 h; dom., 18 h. R$ 20/R$ 170.

PROGRAMAÇÃO OUTUBRO A DEZEMBRO 2013
SESSÕES A PREÇOS
POPULARES

administrado por

31 de OUTUBRO
07 e 21 de NOVEMBRO
QUINTAS-FEIRAS às 19h

Curta temporada!

INGRESSOS A R$60,00
EM TODOS OS SETORES

SEX. às 20h30min, SÁB. e DOM. às 15h e às 19h

REALIZAÇÃO

REALIZAÇÃO

Classificação Livre

JOVENS TENORES QUE CONQUISTARAM O MUNDO

TRIBUTO IMAGINE
JOHN LENNON

06,11, 12 e 13/11

14/11 | QUI. às 21h |

IL VOLO

Classificação Livre

Classificação Livre

| QUA., SEG., TER. e QUA. às 21h |

PROJETO NOVA NO TEATRO
APRESENTA ZECA BALEIRO

ROD HANNA ON BROADWAY

19/11 | TER. às 21h30min |

25/11 | SEG. às 21h |

UMA SUPER PRODUÇÃO DO MUSICAL DOS MUSICAIS

Classificação 12 anos

FU YONG – A ETERNA
NX ZERO
FORTUNA NA MONTANHA ACÚSTICO
SAGRADA
Classificação Livre
27/11 | QUA. às 21h |
Curta!

facebook.com/teatrobradesco

Classificação Livre

ARNALDO ANTUNES
DISCO
Classificação Livre

05/12 | QUI. às 20h30min |

Classificação 14 anos

11/12 | QUA. às 21h30min |

Informe-se sobre benefícios Bradesco, Zaffari Card, Bourbon Card e outros descontos no site teatrobradesco.com.br.
Ingressos à venda na bilheteria do teatro de domingo a quinta das 12h às 20h, sexta e sábado das 12h às 22h e
pelo Ingresso Rápido: 4003-1212. Endereço: Bourbon Shopping São Paulo. R. Turiassú, 2100 - Piso Perdizes.
Teatro Bradesco administrado por

PARA GRANDES PROJETOS, GRANDES SOLUÇÕES

Siga!
@teatrobradesco

