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Programação Brasil 14 agosto, 2017

Modos de Existir 2017

Módulo 7: Dança e(m) Intermidialidades

O Sesc Santo Amaro realiza a sétima edição do projeto Modos de Existir, de
17 a 19 de agosto/2017. Espetáculos, intervenções e encontros que utilizam
diversas mídias marcam a intensa programação, que discute as várias
maneiras da dança existir e de habitar o espaço cultural.

A concepção, curadoria e coordenação de Modos de Existir é de Marcos Villas
Boas, do Sesc Santo Amaro. A cada módulo, o projeto apresenta um recorte
temático. Os seis módulos anteriores, tiveram os seguintes temas: Coletivos
(2012); Parcerias e Colaborações (2013); Companhias, Grupos e Núcleos
(2014); Intervenções (2015); Publicações (2016).

Em 2017, foi convidada a pesquisadora e artista Ivani Santana, que idealizou
a temática Dança e(m) Intermidialidades e assessorou a coordenação na
programação do evento.

Sob tal tema, o Modos de Existir de 2017 propõe olhar para a dança por meio
de uma perspectiva interdisciplinar, tanto para o estudo desse campo como
das suas configurações (espetáculo, instalação, videodança, intervenção
urbana, entre outras).

“Interessa-nos a dança concebida a partir da mediação tecnológica e
articulada com outras linguagens artísticas e áreas de conhecimento.
Portanto, importam-nos as obras e vivências que se realizam pela
intermidialidade. As experiências artísticas propostas nesse evento
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pretendem explorar a percepção do público através de diferentes formas de
ver, escutar e sentir a dança” – explicam os coordenadores. “Segundo o
filósofo Alva Noë, há uma interdependência entre nossas ações no mundo e
como o percebemos. Ou seja, em como o conhecemos. Essa poética
tecnológica de corpos em movimento é o caminho proposto pelo Modos de
Existir 7 para discutir a contemporaneidade na dança”.

Dança e(m) Intermidialidades reunirá, além dos profissionais da área, artistas
de arte mídia, artes visuais, música, entre outras expressões, juntamente
com filósofos, neurocientistas e engenheiros da computação, instaurando-se
assim um espaço efetivamente interdisciplinar.

 

PROGRAMAÇÃO

 

Espetáculos

  Devolve 2 horas da minha vida, Projeto Mov_oLA/Alex Soares (São
Paulo, SP): 17 de agosto, quinta-feira, 20h45. Teatro. R$ 5; R$ 8,50;
R$ 17.

O espetáculo de Alex Soares transpõe para os dias atuais a sua releitura de
um clássico do cinema: Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock. Dividido em
três atos, com pausas para selfies, Devolve 2 horas da minha vida questiona
e convida o público a usar o telefone celular durante a apresentação para
criar analogias e indagações sobre a influência da tecnologia no cotidiano
contemporâneo. O aplicativo Mov_oLApp, especialmente criado para esse
espetáculo, promove a interatividade entre o palco e os espectadores.

 

Devolve 2 horas de minha vida, de Alex Soares.

Foto: Clarissa Lambert

Foto: Glaucia Domingos
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  Clouds, PIP Pesquisa em Dança (Curitiba, PR): 17 de agosto, quinta-
feira, 21h45. Espaço das Artes. R$ 5; R$ 8,50; R$ 17.

O espetáculo parte da ideia de acumulação, Carrega um sentido
comportamental e social, vindo da necessidade de sobrevivência, arranjos
temporários, afirmação ou reconhecimento de presenças e ausências.
“Ajuntamento” de imagens, poesias, sons, palavras e informações. Samples e
muitas vozes atravessam o corpo e constituem a dança. Faz também
referência às nuvens de informação onde são armazenados dados na rede e
propõe reflexão sobre o uso da tecnologia pelo homem. Carmen Jorge, que
fundou a PIP Pesquisa em Dança em 2002, é autora e intérprete de Clouds.

 

 

PIP Pesquisa em Dança em Clouds

Foto: Cecilia Pederzoli
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Miradas do Caos#2, Grupo 3º Corpo (Belo Horizonte, MG): 18 de
agosto, sexta-feira, 20h30. Teatro. R$ 5; R$ 8,50; R$ 17.

Segunda criação de uma trilogia, cuja proposição estética se dá por meio da
investigação de mediações entre o corpo, a tecnologia e os múltiplos
agenciamentos sugeridos por essa associação. O espetáculo explora a
interação do corpo com as imagens ao vivo, possibilitada pela manipulação de
vários aparatos tecnológicos, tais como câmeras, projetores, placas e
softwares como o Pure Data e dispositivos como o kinect. O corpo tornado
imagem é uma das inspirações na trilogia Miradas do Caos. Porém, o que se
busca experimentar, não é uma apreciação acrítica dessa interação, mas
como uma afeta a outra, de forma radical, na contemporaneidade. O Grupo
3º Corpo, dirigido por Fernanda Preta, existe desde 2011. Seus integrantes
são de áreas distintas, como dança, performance, artes visuais, audiovisual,
tecnologia e música.

 

  Choking, Muovere Cia. de Dança Contemporânea (Porto Alegre, RS):
18 de agosto, sexta-feira, 21h30. Espaço das Artes. R$ 5; R$ 8,50; R$
17.

Grupo 3º Corpo em Miradas do Caos

Cena de Choking, da Muovere Cia. de Dança Contemporânea, de Porto Alegre.

Foto: Cristina Lima
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O trabalho é resultado do projeto WEBCOREO/ Prêmio Funarte de Dança
Klauss Vianna 2014. Mediado por interfaces digitais e criado a partir de
questionamentos sobre as relações entre realidade e ficção na interação
cotidiana com a internet, apresenta movimentos coreográficos sincrônicos e
anacrônicos, influenciados pela reconfiguração do espaço teatral, em tempo
real. Simultaneamente, ocupa-se do espaço do local onde se apresenta,
explorando suas particularidades geoespaciais. A Muovere Cia. De Dança
Contemporânea, foi fundada em 1989 por Jussara Miranda.

 

  Alucinestesia, Kinetic Lab (Rio de Janeiro, RJ): 19 de agosto,
sábado, 19h30. Espaço das Artes. R$ 5; R$ 8,50; R$ 17.

A performance apresenta um casal de bailarinos em uma coreografia que
interage com efeitos de videoprojeção e realidade virtual. A composição
coreográfica se desenvolve a partir dos conceitos de alucinação e cinestesia,
provocados pela duplicação da imagem do corpo do bailarino. Os dois corpos
reagem e interagem com as projeções em tempo real, em improviso corporal
dos bailarinos e do operador-programador que faz os efeitos ao vivo. Ao final
da performance, está prevista a participação do público, que vai poder usar e
interagir com os equipamentos de VR e videoprojeção. Kinetic Lab é um
grupo de pesquisa de corpo, movimento e tecnologia formado em 2015, a
partir de projeto de pesquisa experimental na Faculdade Angel Vianna, do Rio
de Janeiro. Marcus Moraes, professor do curso Dança e Multimídia da
faculdade, reuniu os alunos Brigitte Wittmer e João Mandarino com o
designer e programador Marlus Araújo para experimentações de dança e live
projection, utilizando o Kinect e o software Touch Designer.  

 

Kinetic Lab

Foto: Marcus Moraes

Foto: Diney
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 Eu é Outro, Coletivo Coato (Salvador, BA): 19 de agosto, sábado,
21h. Espaço das Artes. R$ 5; R$ 8,50; R$ 17.

O espetáculo propõe uma reflexão sobre a percepção do corpo como coletivo-
organismo-integrado, em um manifesto sobre as distâncias e a necessidade
de estar perto, (se) atravessar, (se) conectar. Uma tentativa de aproximação
entre as partes interessadas. Quando ser um organismo atravessa questões
fronteiriças, geradas pelas relações com outros organismos e repensa sobre
as possibilidades de se estar junto. Uma experiência imagética e telemática
sobre as fronteiras, que convida a olhar para o outro. Marcus Lobo assina
encenação e provocação. A direção visual é de Giovani Rufino. Co-criadores:
Danilo Lima, Ixchel Castro, Jamile Cazumbá, Mirela Gonzales, Natielly Santos,
Simone Portugal, Thiago Cohen.

 

Mostra de Videodança

 

  Mostra Poéticas Tecnológicas: 18 de agosto, sexta-feira, 13h às 14h.
Espaço de Convivência. Grátis.

Coletivo Coato em Eu é o Outro

Poéticas Tecnológicas

Foto: Caique Costa
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Produções dos artistas e coletivos participantes do Grupo de Pesquisa
Poéticas Tecnológicas: corpoaudiovisual (BA/MG).

 

Retrospectiva 10 Anos Dança em Foco: 18 de agosto, sexta-feira,
18h30 às 20h. Espaço de Convivência. Grátis.

Programa que comemora os dez anos da discussão de vanguarda sobre dança
e tecnologia, promovida pelo Dança em Foco (RJ), primeiro festival brasileiro
exclusivamente dedicado ao assunto.

Screendance Afrika: 19 de agosto, sábado, 13h às 14h. Espaço de
Convivência. Grátis.

Festival dedicado a trabalhos que articulam dança, coreografia e o meio
cinematográfico. Os videodanças selecionados são de artistas africanos.
Curadoria: Jeannette Ginslov.

 

Intervenção Urbana

 

Trilhas Poéticas de Reentrâncias: 17 a 31 de agosto, 00h01 às 21h59.
Diversos espaços. Grátis.

Nesta intervenção urbana o público é guiado pelo aplicativo Trilhas Poéticas.
A cada ponto, indicado por GPS, é possível apreciar a cidade junto com as
imagens de micro-videodanças criadas por cinco grupos artísticos de
diferentes cidades: Carol Holanda (Fortaleza), Reginaldo Oliveira (Maceió),
Guilherme Schulze (João Pessoa), GP Poética (Salvador) e Sarah Ferreira
(Florianópolis)

Trilhas Poéticas é um aplicativo desenvolvido pelo Coletivo Palavras e
Reentrâncias. O projeto artístico é de Ivani Santana. Todas as trilhas estão
distribuídas pelo entorno do SESC Santo Amaro, como também estão na
cidade de cada criador. Para acessar as Trilhas Poéticas basta fazer o
download gratuito do aplicativo no dispositivo móvel pelo Google Play (celular
ou tablet com sistema Android), criar um login e senha, escolher as trilhas
que quer percorrer e seguir para o primeiro ponto indicado no mapa. As
trilhas podem ser acessadas em qualquer horário.

 

Intervenção Audiovisual

 

Reentrâncias – O Concerto: 17 de agosto, quinta-feira, 19h30 às
20h30. Espaço de Convivência. Grátis.

As videodanças produzidas para o projeto artístico Reentrâncias serão
projetadas durante o concerto de música eletroacústica do músico e artista
digital Cyrille Brissot. Contará também com performances locais e distribuídas
através de transmissão de imagem ao vivo das cinco cidades parceiras:
Fortaleza (Caroline Holanda), João Pessoa (Núcleo de Estudos e Pesquisas
sobre o Corpo, coordenado por Guilherme Schulze), Maceió (Reginaldo
Oliveira), Florianópolis (Sarah Ferreira) e Salvador (Grupo de Pesquisas
Poéticas e Tecnológicas: corpoaudiovisual, coordenado por Ivani Santana,
idealizadora deste projeto).

 

Vivências

 

Foto: Divulgação
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  Lab DCT – Laboratório Dança_Cognição_Tecnologia: 17 de agosto,
quinta-feira, 16h às 19h; 18 de agosto, sexta-feira, 15h às 18h. Sala
Múltiplouso. R$ 6; R$ 10; R$ 20.

Coletivo de pesquisadores das artes e das ciências, estuda a percepção de
indivíduos (bailarinos, músicos, performers etc.), imersos em ambientes
mediados pelas tecnologias digitais em processos artísticos, bem como do
público que recebe, frui e interage com esse sistema em algum grau.
Coordenação: Ivani Santana (BA). Mediação: Francisco Barretto (BA) e Luiz
Naveda (MG). Convidados: neurocientistas do Núcleo Interdisciplinar de
Neurociência Aplicada (NINA) da UFABC/SP.

 

Lab DCT – Open Lab Jam Session: 19 de agosto, sábado, 17h às
18h30. Praça Coberta. Grátis.

A partir da ideia de Open Lab na área computacional e na arte-tecnologia,
será realizada uma sessão de improvisação de dança em um ambiente com
vários sistemas interativos para experimentação. Criado pelos artistas
participantes, é aberto para quem quiser dançar. A sessão se inicia com uma
reflexão da equipe do Lab DCT sobre os dois dias de experimentos realizados
neste laboratório.

 

Encontros

 

Percepções: 18 de agosto, sexta-feira, das 10h30 às 13h. Sala
Múltiplouso. Grátis.

Discussão sobre a percepção tanto dos artistas envolvidos na criação e
execução de uma obra, quanto do público que interage com as configurações
artísticas de danças, que são concebidas nesse universo híbrido do corpo
implicado com as novas tecnologias. Mediação: Luiz Naveda (BH).
Convidados: Lúcia Santaella (SP), Alex Soares (SP), Ivani Santana (BA).

 

Intermidialidades: 19 de agosto, sábado, 15h às 16h30. Sala
Múltiplouso. Grátis.

Discussão sobre o trabalho interdisciplinar e a possibilidade de criação
vinculada aos entrelaçamentos de vários meios, sem os quais a obra não
poderia ocorrer. Mediação: Francisco Barretto (BA). Convidados: Suzete

Lab DCT
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Venturelli (DF), Marlus Araújo (RJ), Carmen Jorge (PR), Gilbertto Prado (SP).

ONDE: Sesc Santo Amaro

QUANDO: 17 a 19 de agosto/2017

QUANTO: Grátis e de R$ 5 a R$ 20

INFO: Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro, São Paulo (SP), tel. (11) 5541-
4000.

Estação de metrô mais próxima: Largo Treze (linha 5 – Lilás). CPTM: Santo
Amaro.

www.sescsp.org.br/santoamaro
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