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       Domingo, 19 de julho de 2009  
 

Yes, nós temos dança pensada 
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A segunda noite da Mostra Contemporânea de Dança do Festival de Joinville, sexta-feira, explicitou duas faces da 
criação coreográfica contemporânea. Vamos pela diferença. No bailado "E se eu te contasse o meu segredo?" da Cia. 
Jovem do Bolshoi, mãos e pés são posicionadas com rigor milimétrico dos dez bailarinos em cena. Quando os três 
integrantes da PIP Pesquisa em Dança iniciaram "3mg Gingaestética" com pés desencontrados e braços entrelaçados, 
com as mãos tentando se desvencilhar dessa amarra, o embate entre os dois trabalhos ganha contundência. Se a obra 
dos bailarinos do Bolshoi segue a cartilha da correção e do rigor estético, numa dança feita para encantar, o trabalho 
dos curitibanos ganha eloquência pois está aí para confundir. 

Sim, a beleza e o impacto de "Gingaestética" (foto) está nessa capacidade de questionamento do que tinha sido visto 
meia hora antes no palco do Teatro Juarez Machado. A pesquisa do grupo tenta dar sentido à corporalidade brasileira, 
numa irônica e irreverente bricolagem dos diversos tipos de movimentos que se vê Brasil afora. E, detalhe revelador, 
eles dançam de havaianas, calçados dos mais populares entre os brasileiros. Mas esta brasilidade, esta mestiçagem, 
conceito tão citado entre os pesquisadores de dança contemporânea, é focada com olhar crítico, divertido. 

O hibridismo e as interfaces da dança brasileira também é repassada em cena sob viés do... hibridismo, da interface. 
Os bailarinos referenciam as partituras corpóreas ditas densas com frescor, exorcizando discursos pretensamente 
herméticos, numa prazeirosa e divertida pajelança de gingados. Abunda criatividade no palco da PIP, justamente 
quando eles despem seus bumbuns, provocando risos nervosos em parte do público. O desconforto de alguns volta a se 
repetir quando os seios das bailarinas são desnudados e, por alguns segundos, o bailarino mostra sua genitália. Mais 
provocativos, eles descem do palco com suas cabeças cobertas de chita multicolorida, para se aproximar ainda mais a 
plateia daquilo que pensam sobre o dançar. 

Dentre os tantos clichês revisitados por "3mg Gingaestética", há o momento Yes, nos temos banana! Elas são lançadas 
ao palco, pro "negão" se segurar na ginga e no salto da lata, que não está na cabeça da mulata, mas nos pés dos 
intérpretes. É essa mesma ginga para a atualização de alguns recursos de criação que parece faltar à Cia Jovem do 
Bolshoi em sua obra que, apesar de correta e bem executada, não vai além da cartilha do bel encanto, do belo bailado. 
E a danca contemporânea evolui quando novos pensamentos e novos embates para seus corpos. 

Afinação e sincronia entre o som e o corpo inundaram o trabalho da companhia paulista Nós Lá em Casa, no sábado à 
noite, na apresentação de "Estudo para Uma Dança". O minimalismo da trilha executada por Celso Nascimento ganha 
eco em filigranas de movimentos do corpo da bailarina Patricia Werneck. Essa afinação enverga consigo a elaboração 
de uma pesquisa sobre o diálogo do movimento sonoro com o dançado, coisa que se observa com limpeza cênica e 
precisão encatantatória. Qual é a música que se dança, qual é a partitura corporal que a executa? A resposta ecoa 
nessa fusão intimista de procedimentos, que cria preciosos instantes de celebração destes dois recursos de criação.  
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