po de concentração. Claramente, estava fraco e sofrendo.”
Weisner também agenciou
Madonna, quando ela perseguia o sucesso. “Ela faria qualquer coisa pela fama. Desde o
início, a meta era chocar e ainda
é assim hoje. Mas para uma mulher de 50 anos, sugere desespero”, diz ele sobre imagens da estrela com pouca roupa.
O agente relembra uma particular experiência na gravação do
clipe Like a Virgin, em Veneza
(1984). “Ela gritava constantemente com a equipe, dizendo
que eles eram um bando de idiotas.” O clipe a ajudaria a ser tornar uma estrela, mas suas atitudesdedivaacabariamcomorelacionamento com o agente.
“Quando reclamei de seu comportamento,elame baniu do set.
Madonna foi uma das pessoas
mais desagradáveis com quem
trabalhei. Ela não tinha voz,
mas tinha atitude e, certamente, eu ganharia milhões, mas nada vale o preço de vender a alma para o diabo”, confessa.
Em outro ponto do livro,
Weisner revela um plano para
‘sequestrar’ e salvar o Rei do
Pop das drogas, em 2006,
quando ele morava em Bahrein. “Michael era como uma
sombra de si mesmo, quando
estava drogado. Mesmo demitido, eu ainda me preocupava
com ele.” O autor diz ter telefonado para La Toya, irmã de
Michael, pedindo a internação
do cantor. “Vamos tentar. Vou
conseguir uma clínica de reabilitação.” Mas La Toya mudou
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“Ele era normal? De
forma alguma. Abusava
de crianças? Nunca”
Sobre Michael Jackson
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“Paul se sentiu traído por
Michael. Eles cortaram
relações por anos”
Sobre Paul McCartney

Dança

Ignorando diversidade,
peças caem na mesmice
Helena Katz
ESPECIAL PARA O ESTADO

O programa que o Balé da Cidade de São Paulo dança na Galeria Olido até hoje é formado por
cinco coreografias curtas de
Gleidson Vigne, Joaquim Tomé, Marisa Bucoff, Igor Vieira e
Jaruam Miguez, bailarinos da
companhia. Elas são acompa-

nhadasporumduodeItzikGalili, e por Cantares, que Oscar
Araiz criou em 1982 para o Balé
de Genebra, do qual era diretor.
Dadaanaturezadomaterialreunido nas peças que a antecedem, vale começar por ela, que
encerra o espetáculo.
Araiz tem a maestria de saber
comousarospassosemum sentido metafórico, impedindo

que sejam aquela espécie de áudio descrição da música, vício
praticado por tantos coreógrafos – cilada da qual também não
escapam quase todos os bailarinosque assinam as cinco outras
composições (exceto Marisa
Bucoff).A escolhadassonoridades vai em uma mesma direção:
faz da incidência melódica ou
rítmica as condutoras do gesto.

Para cada nota, uma “mímica”,
dentrodaconcepção dramatúrgica proposta por cada um.
De onde virá essa coincidência? Possivelmente, das sintonias estreitas entre os ambientes nos quais cada bailarino se
formou. Lembremos que o corpo é uma coleção de informaçõesquenuncasecompletaporque vai sendo transformada no
contato com as coisas que vai
encontrando pelo mundo. No
momentoemquealguémsedispõe a criar, reproduzirá a coleçãode informações que o forma
naquele instante de sua vida.
Nocasodestesbailarinos,que
desejamsercoreógrafoseconvivem no Balé da Cidade, compa-

nhia na qual dançam atualmente, eles vêm sendo alimentados
por um certo entendimento de
dança, que tem no duo de Galili,
uma caricatura precisa. O abuso
do clichê das pantomimas que
compõem O Balcão do Amor,
com música de Perez Prado e
criada para o BCSP este ano, escorreparaumdesenhodepersonagem raso como os de um programa de humor de TV.
Como poderiam escapar do
que os vitima se esse modo de lidarcommúsica, figurinoeiluminaçãoéatônicadoqueosalimentaartisticamente?Seriaimperativoqueoutrostiposdedança,distintosdaquelequeteceseushábitoscognitivos,passassem acom-

por as suas informações. Todavia, não é esse, de modo geral, o
cotidianodeummembrodeuma
cia profissional, infelizmente. O
bailarino tende a ficar restrito ao
que dança, conhecendo pouco a
diversidade do que o cerca.
Ah, sim, não se pode esquecer
que o que povoa o mundo youtubesco também acaba aparecendonascriaçõesquevãosurgindo.
Mas, como se sabe, ver trechosde dançana telinha constitui uma experiência que tende a
enfatizar passos e desempenhos.Quantoaessesdoisaspectos, todas as cinco obras atendem bem: todas esbanjam um
mesmodesejode “inventar”vocabulário e são bem dançadas.

