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APRESENTAÇÃO [Diego Mac]
O presente documento reúne 10 textos produzidos pela equipe da Macarenando Dance
Concept e publicados entre abril e agosto de 2017 no Facebook (@macarenando) sob a forma
de #textão. Nas páginas que seguem, o leitor encontrará textos de artistas e produtores que
reafirmam seus compromissos como profissionais independentes, conscientes da realidade
cultural, social e política em que estão inseridos, contestando, criticando e discutindo em
diferentes abordagens reflexivas assuntos relacionados à Dança e à Cultura no Brasil. Dentre
eles: processos formativos, gestão e produção em Dança, economia e mercados da Cultura,
políticas públicas para a Dança, democratização do acesso a bens culturais, popularização da
Dança Cênica e formação de plateia para as Artes Cênicas.
Partindo do princípio de que a reflexão sobre Dança é parte fundamental do treinamento
poético e coreográfico e dos processos de criação artística desenvolvidos na Macarenando
Dance Concept, a série #textão foi produzida mirando compartilhar de modo público os
debates produzidos internamente pela equipe e tentando acertar na distribuição de
conhecimentos sobre Dança.
Na conta desse desejo, é natural – e cultural – a disseminação por meio de rede social.
Todavia, o uso da tecnologia de comunicação em processos de produção e difusão em Dança
não ficou limitado à faceta ordinária da transmissão de dados. Aventuramo-nos também na
prática da relação Danças-Tecnologias para descobrir diferentes estratégias para manter, de
modo contínuo, a aproximação com o público potencialmente interessado em Dança.
Nesse processo, foi possível utilizar a tecnologia para driblar a separação entre Dança e
público ocasionada pela sazonalidade da apresentação cênica presencial, e, em última
instância, vontade nossa, colaborar na formação de público para Dança no Brasil.

Diego Mac é diretor da Macarenando Dance Concept, tem impulsos megalomaníacos, é
colecionador de movimentos e possui uma pitada essencial de mau humor.
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MACARENANDO DANCE CONCEPT
A Macarenando Dance Concept é um empreendimento cultural que investe na dança como
linguagem criativa para desenvolvimento de produtos, projetos e serviços: criação de
conteúdos artísticos; fornecimento de criatividade para diferentes setores e mercados; oferta
de cursos e treinamentos.
No portfólio de espetáculos constam ABOBRINHAS RECHEADAS – O JOGO, 100 FORMAS
PARA O AMOR, A CLASSE, as intervenções urbanas 100FORMAS.LOV e ENSAIO SOBRE
AUSÊNCIA E DOÇURA, e a encenação de terror imersivo CASA DO MEDO.
Creativity Lab é o braço focado na realização de pesquisas, laboratórios, cursos e
treinamentos da criatividade para diferentes áreas de atuação profissional. Atualmente, são
oferecidos os cursos: Dança para Atores; Oficina Permanente de Criação em Dança; Pimp my
Drag – Workshop para Drag Queens; FlashMob; Dança e Criatividade; Atuação para
Bailarin@s.
Dirigida por Diego Mac e inaugurada em dezembro de 2013, a Macarenando Dance Concept
construiu forte presença no setor cultural ao abordar diferentes nichos e perspectivas para a
dança como linguagem criativa. Entre os diferencias da iniciativa estão a simplicidade, o bom
humor, a aproximação com o público, a popularização da dança cênica e a formação de
plateia, o agenciamento com diferentes setores profissionais, e o desejo de mudar o mundo,
mobilizar pessoas e provocar transformações.

www.macarenando.com.br
www.facebook.com/macarenando
macarenando@macarenando.com.br
+55 51 98133 6247
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A ARTE ERRADA [Dani Boff, em 11.04.2017]
#arteerrada #dançanaescola #diversidadedelinguagens
Que mania é essa que as pessoas têm de achar que aula de artes, na escola, é aula de artes
visuais? E que dificuldade é essa que as pessoas têm de entender que dança é arte?
Pergunto, pois não foram poucas as vezes que me vi em situações muito constrangedoras e
desrespeitosas em relação à minha profissão de artista e de educadora e à minha formação
em dança.
Um exemplo disso aconteceu quando, entrando na sala dos professores da escola em que
acabara de ingressar como docente, fui apresentada pela direção aos meus novos colegas.
Um deles veio conversar comigo e me pergunta:
“Oi, qual o teu nome? Onde tu estudou? Tu fez artes visuais né?”
“Não, não fiz. Sou formada em dança.”
(Cara de espanto) “E como tu vai dar aula de artes?” - me pergunta ela.
Achei a pergunta tão inusitada que precisei respirar e depois responder. Ela me pergunta mais
algumas coisas e então diz:
“Ah tá, mas é que a professora que estava aqui era artista. Artista de atelier. Ela era artista de
atelier, sabe? Artista de verdade.”
Mentalmente respondo para ela e jogo pra vocês também algumas questões. De onde saiu
essa ideia de que a escola é lugar para uma única linguagem artística? E se durante uma
proposta criativa surgir o desejo de trabalhar com poesia, dança e atuação, pode? Claro que
sim!!! E se a dança for a linguagem utilizada para dar suporte a tudo que for feito, pode? Dança
é arte, professora? Sim, é. E eu preciso dizer uma coisa, mas vocês precisam ser fortes. Não
existe arte certa e arte errada, na escola. E na arte também não, ok? O que existe, sim, é arte
mal feita, ou feita por pessoas que tem pouca prática no que investigam, mas isso é assunto
para outro momento.
Acredito que para que possamos seguir avançando, a dança precisa estar mais presente nos
ambientes que propiciam formação, como é o caso das escolas. Em 2009, a prefeitura de
Porto Alegre realizou um concurso para professor de artes para várias áreas da linguagem
artística, época em que aconteceu o meu relato, mas para minha surpresa pouquíssimos
aprovados foram chamados. Por quê? Teria a Secretaria de Educação caído no equivoco da
“arte certa”? Eles mantiveram a mesma equação de antes: chamando muitos professores de
artes visuais e pouquíssimos professores de teatro, música e dança. Qual é o motivo?
Não há como abandonar este paradigma de “arte certa”/”arte errada” se não tivermos
referências – e desde cedo em nossa formação. É preciso abrir espaço para o exercício da
criação na escola para que os indivíduos possam escolher entre as diversas alternativas do
que fazer das suas vidas. Não existe a possibilidade de escolha quando não a conhecemos.
E por favor, parem de acreditar e disseminar a ideia de “arte certa”/”arte errada”. Pelo bem da
própria arte. E de vocês também. E meu.

Dani Boff é bailarina da Macarenando Dance Concept, além de inventar moda é acometida de
ciclos de ódio. Compartilha o que sabe com seus alunos, e o que não sabe também.
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BAILARINO OU DANÇARINO? [Nilton Gaffrée Jr., em 25.04.2017]
#dancasempreconceito #dancarpraserfeliz #pensedancepense
Tem muita gente por aí que, por ignorância ou por preconceito, acha que o funk não presta,
que a música funk não presta, que dançar funk não presta. Na verdade, o funk é uma dança
marginalizada.
Mas qual é o problema de dançar funk? Fazendo uma reflexão bem rápida, três questões são
as mais recorrentes: a sexualização dos movimentos, as letras das músicas e o funk ser
cultura ou não. Vamos lá:
1 – Se a questão é a sexualização dos movimentos, a gente pode considerar então que vários
outros tipos de dança já sofreram com o mesmo estigma de serem danças “eróticas”. O que
hoje muita gente se esforça para aprender por aí em cursos de dança de salão, já foi marginal
também ou até mesmo proibido. O samba de gafieira, a lambada, o tango (quem diria?) e
outras tantas danças já foram, em outro tempo, danças que só podiam ser praticadas em
lugares proibidos, inferninhos, lugares marginalizados. No cenário pop nacional, tivemos as
danças da Gretchen, É o Tchan e o hip hop. Se a família tradicional brasileira sobreviveu aos
anos 90 e à “dança da garrafa”, não vai ser uma “sarradinha” o motivo de tanta polêmica, não
é?
2 – Quanto às músicas. Como em qualquer outro estilo musical, existem vários artistas e cada
um canta o que quer dizer ao mundo e da maneira que escolhe. Mas deixa eu te contar uma
coisa: aposto todos os meus quadradinhos de 8 como tu não vês o mesmo problema quando
as pessoas dançam Britney, Nicky Minaj, Kanye West. A maioria das letras desses artistas são
recheadas de duplo sentido e, não raras vezes, mais explícitas do que muito funk social que
toca na “pixta”. Também dá pra fazer sem esforço uma lista extensa de letras de rock que te
deixariam horrorizado. Acorda, gente! O rock nunca foi santo! Ele é agressivo, sujo, fala de
violência, vulgaridade e sexo. Sem falar que, quando surgiu, era contracultura, igualzinho ao
funk… Mas “o rock é sagrado, está acima de qualquer questionamento”: “não é feio dançar
rock, ouvir rock, muito menos venerar a cultura Rock’n’roll”.
3 – “Funk não é cultura”. Bom... tu podes até não aceitar, mas uma música de funk carioca é
tão cultura quanto uma música clássica. Cultura nada mais é que o conjunto de manifestações
de um povo, suas ideias, símbolos, práticas, comportamentos, tudo que um grupo social cria e
manifesta. Logo, o funk faz parte da cultura popular e está ligado diretamente ao seu contexto,
às classes empobrecidas e à periferia. Dizer que o funk não é cultura é uma forma de tirar a
legitimidade de criação e manifestação artística de pessoas que vivem à margem da
sociedade, e que encontraram nesse estilo uma forma de expressão. Marginalizar o funk e as
expressões culturais de determinado grupo ou camada social parece ser consequência do
próprio preconceito que algumas pessoas têm em relação a esses grupos. Então, goste ou
não, funk é cultura.
E quem dança funk... é bailarino ou dançarino?
Hello!!!! Essa pergunta tá cheia de preconceito e revela outra vez o a discriminação e elitização
da cultura. No Brasil costumam usar a diferença entre bailarino e dançarino de acordo com o
tipo de dança que a pessoa faz. Exemplos: dançarinos de funk, bailarinos clássicos,
dançarinos de axé, bailarinos de dança contemporânea. Ninguém falava que a Gretchen era
bailarina. E era. Todo mundo falava das dançarinas do É o Tchan. Também a garota que
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dança no “pole dance”, é chamada de dançarina. Algumas pessoas ainda tentam argumentar
que bailarinos têm técnica, e dançarinos não… Que asneira! Qualquer dança exige dedicação,
disciplina e técnicas específicas pra ser executada - inclusive o funk!
Eu também não gosto de alguns estilos de dança e nem por isso me sinto autorizado a sair por
aí dizendo "esse tá certo", "aquele tá errado" – isso não existe! Ou pior: dizer que algum colega
é bailarino ou dançarino pelo tipo de dança a qual ele se dedica. E se mexer a bunda é uma
coisa que te incomoda tanto assim, tudo bem: é só não mexer a tua. Bunda todo mundo tem
(uns mais, uns menos), mas mexe quem sabe, mexe quem quer. Falando nisso, acho que vale
lembrar daquele velho ditado: "gosto é igual a bunda, cada um tem a sua". Tem que respeitar.
Se não gosta, tudo bem. Mas tenha consciência de que é questão de gosto e não de existência
de uma “cultura certa” e de uma “cultura errada”. Não desqualifique as manifestações que não
te agradam e não lute para censurá-las. Ou em apenas uma única palavra: respeite!

Nilton Gaffrée Jr. é dançarino da Macarenando Dance Concept, é drag queen, tem compulsão
por perucas e faz quadradinho de 8.
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10 MOTIVOS PARA FALARMOS SOBRE MACHISMO NA DANÇA [Giulia Baptista,
em 09.05.2017]
#machismonadança #machismo #mulhernadança
1 – No livro “Dança, Sexo e Gênero”, Judith Lynne Hanna explica que algumas danças se
constituíram com base numa sociedade machista. Isso se expressa na forma como foram
criadas e como são praticadas até hoje. Como exemplo, na maior parte das danças de salão, o
homem conduz a mulher da maneira que ele quer, pouco importando o que ela gostaria,
fazendo do corpo dela um objeto. Essa também é a realidade em algumas danças urbanas,
que surgiram em contextos em que os homens saíam de casa, pra festa, enquanto as
mulheres ficavam em casa cuidando do lar.
2 – O machismo é tão mascarado, que só fui entender que, historicamente, os homens
legitimaram a dança como profissão quando eles próprios começaram a praticá-la, depois de
ler textos na faculdade onde fatos que legitimam essa versão são relatados. Nesse sentido,
podemos perceber que, apesar de os homens serem minoria no campo da dança, eles
predominam em cargos de poder, tanto de direcionamento artístico, quanto empresarial e
político.
3 – A história da dança ainda nos dá mais uma prova: as bailarinas tinham que manter
relações sexuais com diretores de grandes companhias para conquistar reconhecimento. O
corpo da mulher era moeda de troca coreográfica. Inclusive é retratado em filmes, como Cisne
Negro e O Curioso Caso de Benjamin Button. Isso acontece até hoje em diferentes níveis: o
camarim é conhecido por ser um lugar constrangedor para várias mulheres, no momento em
que é preciso mudar de roupa, sofrem diversas formas de assédio mascarado de “brincadeira”
ou de “papo desconstruído”.
4 – Vocês já se perguntaram quando foi que a força física na dança passou a ser “coisa de
homem”? Quando eu ainda era adolescente ouvi a frase “Que menina linda! Parece um
homem dançando, segurando e levantando com força as meninas no espetáculo”. Na época,
agradeci o elogio, sem perceber que precisei ser transformada em algo masculino para ser
elogiada.
5 – Ainda não consigo entender a lógica escolar de separar turmas de meninos e meninas por
futebol e balé, no mesmo horário. Primeiro, são áreas diferentes: esporte e arte. Tenho certeza
que muitos meninos deixaram de fazer dança, pelo fato de ser considerada “coisa de mulher”.
Assim como muitas mulheres foram obrigadas a entrar no balé, ao invés de praticar esporte,
por ser “coisa de homem”.
6 – Por que para muitas pessoas a dança é feminina? Popularmente, a dança é vista como
frágil, sentimental e delicada, características também atribuídas à mulher na nossa sociedade
estruturada em torno do machismo. A problemática surge quando tentamos encaixar essas
características (muitas vezes somente essas...) em todas as mulheres do mundo: as belas,
recatadas e do lar. Muitas vezes já escutei a frase “Vou colocar minha filha no balé pra ela se
tornar mais feminina com a questão da roupa cor de rosa”. A lógica de muitas pessoas é
associar a dança com a mulher, com a argumentação de que ambas combinam por essas
“semelhanças”.
7 – E vocês, homens cis heterossexuais, já foram assediados na balada? Acredito que seja
difícil. Nós mulheres não conseguimos dançar livremente nas festas, porque na maior parte
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das vezes aparecem homens entendendo a dança como chamativo para nos tocarem. E não
me venham dizer que o funk é uma dança sensual e que, por isso, estou pedindo pra você me
agarrar. Deixa o funk fora disso, ele não serve como desculpa. Isso é assédio, isso é
machismo.
8 – A maior parte das famílias entende que colocar o filho na dança, quando pequeno, vai
torná-lo mais “afeminado” ou gay. Isso justifica o fato de que muitos bailarinos e diretores
famosos iniciam a carreira bem mais tarde do que as mulheres. Há também um aspecto
relacionado com o que já escutei algumas vezes: “Fiz uma audição apenas por curiosidade e,
mesmo sem ter experiência nenhuma, passei simplesmente por ser homem”. Nesse caso, fica
evidente a supervalorização do homem na dança, independente do esforço para atingir seus
objetivos na área. Em contraponto a isso, algumas pessoas ainda consideram ser demérito um
homem que dança, o que é mais uma consequência do machismo.
9 – Ser mulher e trabalhar com produção em dança também não é uma tarefa fácil. Como os
técnicos do teatro são majoritariamente homens, o exercício de comando por parte de uma
mulher exige desgaste. Eu já precisei chamar um colega para repetir ao técnico exatamente
tudo o que falei, por não ser levada a sério.
10 – Apesar de o machismo estar implícito e passar despercebido na prática da dança, há
resistência: muitas mulheres lutam para quebrar esse paradigma. O movimento da dança
moderna conseguiu romper com vários preconceitos em relação à mulher na dança. Martha
Graham, por exemplo, uma renomada figura da dança, foi um dos tantos casos de mulheres
que questionaram os papéis de gênero da área.
Como se vê, a discussão não é recente. O assunto já era pauta no início do século XX e ainda
hoje sentimos necessidade de levantarmos as mesmas questões.

Giulia Baptista é bailarina/dançarina e assistente de produção da Macarenando Dance
Concept, é uma feminista de cachos rebeldes, gosta de dançar nas baladinhas da cidade e
estuda dança na UFRGS.
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DESABAFO DE UMA PRODUTORA DE DANÇA [Sandra Santos, em 13.06.2017]
#dança #produção #arteetécnica
Tenho anos de trabalho como produtora e responsável técnica de espetáculos de dança e
nesse tempo todo me deparei com diversas situações problemáticas nos dias de montagem
das obras nos teatros - desde a cobrança de “bola” (propina) para fazer os equipamentos “em
pane” voltarem a funcionar até ouvir, em tom de deboche, que tive sorte de ter tempo para
montar a luz e que da próxima vez eu teria de diminuir “essas coisas”.
Como diminuir o que já está reduzido ao limite de equipamentos previamente listados e
oferecidos pelo teatro para a equipe de produção do espetáculo? Nesse caso, não podemos
esquecer que durante a montagem alguns itens já foram cortados por falta de refletores e
materiais, por equipamentos que não estavam funcionando ou porque a lista entregue pelo
teatro não estava devidamente atualizada. Também durante estes dias de montagem do
espetáculo, uma das etapas finais da longa cadeia produtiva do setor, também tivemos o
tempo planejado reduzido, pois teve de ser investido em soluções precárias – gambiarras, no
pior sentido da palavra - para utilizar equipamentos sem manutenção, informados pelo teatro
como “disponíveis”.
Eu trabalho sempre com o planejamento na adaptação das obras para cada espaço cênico.
Para realizar essa atividade, busco visitar o local se ainda não o conheço e solicito plantas e
riders das instalações técnicas, ações básicas de qualquer produtor. Infelizmente, são comuns
os locais que não disponibilizam essa documentação de modo completo e atualizado, não
sendo raro receber riders elaborados na hora, baseados na memória de alguém, o que
inevitavelmente apresenta incompletudes e incorreções.
A legislação e as normas técnicas, em especial aquelas que envolvem questões de segurança,
devem sempre ser seguidas à risca. Porém, existem questões não relacionadas às normas
gerais ou à segurança e que, por esse motivo, não deveriam ser objeto de preocupação ou
envolvimento por parte dos técnicos de teatros. Tratam-se de imposições e de fiscalizações
que muitas vezes não resguardam qualquer relação com a “técnica” e cuja origem muitas
vezes é desconhecida. Cito um exemplo:
Após a montagem de luz, informam: “é proibido comer no palco, alimentos apenas no
camarim”. Entendo e concordo com a regra, porém explico que aquelas maçãs – objeto da
reclamação – não são parte do lanche da equipe, mas elementos cênicos utilizados na
apresentação do espetáculo. Recebo a seguinte resposta: “mesmo assim não pode, tens que
deixar as maçãs no camarim”. Se envolvesse alguma questão de segurança eu entenderia,
mas não era o caso. Então, após uma discussão, fui obrigada a dizer: “o espetáculo é de
minha responsabilidade, as cenas são de autoria do diretor e as maçãs ficarão onde eu estiver
colocando. Você tome a atitude que quiser tomar”. A maçãs ficaram no palco. Já o tempo e a
energia gastos com esse tipo de problema são irrecuperáveis, e podem faltar para a finalização
do planejamento elaborado. (Apenas para lembrar: os quilos de areia e o cigarro da Pina
Bausch estão permitidos).
Outro exemplo: Em um espetáculo solicitei torres de luz, enviei desenho técnico e fotografias.
Segundo os técnicos do teatro e do festival, tudo seria providenciado conforme o pedido.
Chegando no local, situado em uma cidade distante da sede do grupo, me deparo com uma
série de Q30 (estruturas em alumínio para iluminação), que não serviam para o propósito da
encenação, por inúmeras questões de ordem técnica, mas também por critérios artísticos. Para
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algumas obras de dança, senão para todas, o acabamento de cabos e refletores aparentes,
posicionamento da vestimenta de palco, entre outros escolhas, são elementos técnicos que
integram a composição cênica, não podendo ser alterados sem que resultem em
consequências – inevitavelmente negativas quando essas alterações forem realizadas sem o
aval de responsáveis conhecedores da obra artística. Não se trata apenas de “tirar as
diferenças na afinação” – como escutei no caso dos Q30 – mas do próprio desenho da cena,
do conceito da obra.
Por fim, outra situação comum e inquietante é o desaparecimento do técnico quando a
montagem é dada como “finalizada”. Para qualquer ajuste ou resolução de problema não
percebido antes (ou para dar um jeito em uma das centenas de lâmpadas que já vi parar de
funcionar durante o ensaio técnico), é preciso procurar, chamar, ligar para descobrir onde está
o técnico para mexer e zelar pelos equipamentos da casa.
Preciso deixar claro que trabalho com a ideia de que “a técnica está serviço da arte e não o
contrário”, o que não quer dizer que aquela deva ser menosprezada, pois é uma viabilizadora
do acontecimento cênico. Porém é necessário deixar claro o limite entre as necessidades de
ambos e não confundir zelo e segurança com apropriação do espaço ou do espetáculo.

Sandra Santos é Administradora, Diretora de Produção e Responsável Técnica da
Macarenando Dance Concept, sente-se em casa em qualquer espaço cênico, tem como hobby
o ciclismo de longa distância e é apaixonada pelo mar.
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FALTA DE RESPEITO [Gui Malgarizi, em 27.06.2017]
#arte #trabalhoearte #faltaderespeito
Vou contar uma situação ocorrida há poucas semanas, enquanto nós da Macarenando Dance
Concept estávamos com todo o gás em duas produções: Abobrinhas Recheadas, obra que
mistura dança e comédia, para ser apresentada no Instituto Ling, e Casa do Medo, obra de
“terror imersivo” realizada na Casa Cultural Tony Petzhold.
Recebi a incumbência de responder às mensagens enviadas por um historiador sobre a Casa
do Medo. Em suas análises, ele considerava pouco plausíveis as histórias que estávamos
contando, acusava nosso texto de capcioso, hipnotizador e mal escrito e nos ameaçava (!!!)
com um possível ajuizamento de ação por falsidade ideológica caso ele não confirmasse os
“dados históricos” em suas pesquisas. Finalizou com a frase: “não zombem da História,
zombem das histórias”. Tais colocações não vieram sob forma de questionamento ou
problematização, mas em tom de ameaça e de superioridade – uma falta de respeito. Ficam
aqui trechos da minha resposta:
“Caro Fulano, a respeito dos teus comentários, a Casa Cultural Tony Petzhold e o grupo responsável pela
Casa do Medo, Macarenando Dance Concept, iremos esclarecer nossos pontos de vista, ainda que
saibamos que não há necessidade disso.
O maior equívoco, ou ponto de conflito entre as nossas ideias, está em dizeres que foram publicados
‘fatos históricos’. Estamos falando sobre lendas, mitos, rumores e histórias (essas mesmas que referiste
com letra minúscula) que se contam sobre a casa, ouvidas de muitas pessoas, algumas ainda vivas,
outras não. Algumas afirmam de pés juntos boa parte dos fatos descritos no texto, mas, por óbvio, um
texto que fala sobre fenômenos supostamente sobrenaturais, ‘barulhos de correntes’, não se quer como
documento com validade científica ou histórica. Ser hipnótico e fazer as pessoas ‘acreditarem’ em
histórias (ainda que ficcionais) faz parte do trabalho de uma categoria profissional também muito
massacrada, a dos artistas. Trata-se de um trabalho de um grupo artístico, em uma casa cultural, de
modo que, com o mínimo de discernimento e leitura contextualizada, qualquer um é capaz de entender a
narrativa como ‘artística’ e não como ‘histórica’. Talvez tenhamos que acusar de falsidade ideológica
também Homero, ao contar que a Guerra de Troia teve origem na disputa entre deusas; Alexandre
Dumas, ao colocar o Cardeal Richelieu e Luís XIII ao lado de personagens incontestavelmente fictícios;
ou até mesmo os autores da Bíblia, que ao tratar de um fato histórico (êxodo do povo hebreu do Egito)
nos contam que um homem dividiu o Mar Vermelho com o poder dado por Deus. Toda literatura chamada
de ‘romance histórico’ é pautada na mistura entre ficção e História, sem limites definidos, levando o leitor
a viajar e acreditar naquele mundo limiar, mas verossímil, sem que para isso tenham que indicar o que
faz ou não parte da História comprovada e/ou oficial. Imagina uma criança ouvindo os contos sobre
monarquias ficcionais: deixaríamos o ‘era uma vez em um reino distante’ para chegarmos em ‘nada disso
que eu vou contar é verdade, e não aconteceu em um reino que não existe’. ‘Vou-me embora pra
Pasárgada / Lá sou amigo do rei’ - pobre Manuel Bandeira, que não disse utilizar de licença poética ao
afirmar que era amigo de algum rei persa morto há não menos que dois milênios. Poderíamos citar os
filmes, novelas e minisséries ‘de época’, se quisermos outros milhares de exemplos. Respeitamos a
História e não usurpamos o posto que ela ocupa, ou deveria ocupar, em uma sociedade com memória; de
outro lado, a abordagem artística de lendas e contos (ou ‘histórias’) também tem lugar na formação da
imaginação do que o mundo poderia ter sido ou poderá ser (ou que nunca será). Não é nosso interesse
zombar da História - o que temos consciência em não termos feito - mas é ofensivo nos conclamar a
zombarmos das ‘histórias’, ou seja, da Arte. Poderíamos buscar outras práticas, em vez de nos
separarmos e nos odiarmos, processos que a História parece demonstrar serem nocivos à noção de
humanidade. Acreditamos que o viés artístico dado à visão popular acerca fatos, locais e fenômenos
pode contribuir para o interesse na História, e vice-versa, sem que um se sobreponha ao outro.
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Por fim, a ameaça de processo judicial de falsidade ideológica é bastante intimidatória a um grupo de
artistas, que tem na invenção e na criação de ideias a sua atuação profissional. É a mesma coisa que
ameaçar um historiador de não publicar uma descoberta, a fim de preservar uma lenda que vem sendo
contada a gerações. Mas não te preocupa, pois já nos informamos: o texto deixa claro que é baseado em
tradição oral e rumores, o que afasta o tipo criminal. Também não se cogita em intenção de causar
prejuízo a outrem (potencialidade lesiva), elemento indispensável aos delitos de falso. Por fim, o texto,
como integrante de obra artística ficcional (evento cênico), não está submetido à chancela da ‘verdade’,
estando dentro dos limites da livre manifestação e expressão artísticas. No mais, esperamos que não
tenhamos roubado muito do teu tempo com outro ‘texto mal construído’ e desejamos que tua luta pelo
respeito, reconhecimento e valorização da História seja bem-sucedida e voltada contra aqueles que
realmente querem menosprezá-la. Atenciosamente.”

Não se interesse, não consuma, não viva a arte – caso não queira - , mas respeite-a. Se não a
entende como campo de produção do conhecimento humano, ao menos a respeite enquanto
trabalho de milhares de pessoas. E respeitar significa olhar para a arte a partir dela própria e
dar valor a esse ponto de vista, em detrimento de analisá-la apenas a partir de outros campos,
como a História.
Infelizmente, o caso acima não me parece exceção: todos os dias vejo gente justificando ou
detonando as obras artísticas a partir de critérios exclusivamente não-artísticos. Questionam o
porquê do investimento público em arte, “já que ela não serve para nada” (sob um ponto de
vista econômico – e equivocado). Muitos dos bem-intencionados alegam que tal obra “não
acrescentou nada de bom para o mundo”, logo “a obra é ruim”. Prestem atenção nos editais de
produção artística, que cobram dos proponentes dezenas de contrapartidas pré-moldadas,
muitas vezes alheias ao objeto artístico em si. Com a muito bem-vinda emergência de pautas
sociais, fala-se do caráter ou dimensão social da obra artística, muitas vezes entendido como
“a arte só tem relevância quando se prestar a uma causa, ou tirar alguém da pobreza, ou
educar para o pensamento ecológico”. Todos esses objetivos são nobres, não há dúvida, mas
não justificam a existência da arte e nem legitimam qualquer expressão cultural como artística.
A arte não está limitada ao critério de verdadeiro ou falso da lógica; não se pauta pelo bem ou
mal da ética; não informa o que é ou não saudável para o corpo humano; não é justa ou
injusta, lícita ou ilícita, legítima ou ilegítima, possível ou impossível. Arte “é” – e não “tem que
ser”. É terreno de liberdade humana que se constrói em cada obra de cada artista, e é a partir
de cada obra e de cada artista que deve ser lida. É um desrespeito dizer que um médico está
errado ao receitar um medicamento ao fundamento de que “Deus é quem tem o poder de
decidir sobre a vida e a morte”. Assim como é desrespeitoso um gramático dizer para um
mecânico que o conserto do carro foi mal feito, pois o profissional não sabe conjugar bem os
verbos. Ou ainda um arquiteto dizer que a comida de um cozinheiro é ruim, pois ela não está
em afinidade com as linhas da decoração. Que tal começarmos a olhar a arte do ponto de vista
da arte, e não da história, da medicina, do direito, da política, da politicagem, da sociologia, da
filosofia, da educação, da musculação, do comércio, da economia, da publicidade, do design,
da gramática, da farmácia social. Limitar a arte às finalidades de outros campos é limitar a sua
própria finalidade.

Gui Malgarizi é diretor e dramaturgista da Macarenando Dance Concept. Geminianamente
renascentista, dramaticamente sensível e racionalmente sarcástico.
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O REINO DOS SAPATOS [Gui Malgarizi, em 04.07.2017]
#arteeestado #fábula #reinodossapatos
Era uma vez um reino distante onde havia diversos fabricantes de sapatos. Todos muito
talentosos, eram capazes de produzir sapatos incríveis e contavam com a colaboração de
muitos artesãos qualificados. Existiam aqueles que criavam sapatos próprios para caminhar
pelas ruas e aqueles responsáveis pelos sapatos especiais para os grandes salões do reino.
Alguns se dedicavam a fabricar sapatos clássicos; outros buscavam ser mais arrojados,
reinventando o próprio conceito de sapato.
Ironicamente, os súditos do reino praticamente não calçavam sapatos. Alguns não tinham
dinheiro para comprá-los; outros preferiam usar os chinelos importados do reino vizinho, pois
os menestréis apenas cantavam a magnificência da qualidade do produto estrangeiro. As
feiras e lojas do reino davam pouco destaque para a exposição dos produtos locais. E ainda
havia os plebeus que sequer sabiam como adquirir um bom sapato. Sem mencionar aqueles
que consideravam o assunto sem qualquer relevância dentre as pautas do reino.
O contexto era difícil para os talentosos fabricantes: eles acreditavam no seu produto e
dedicavam suas vidas em desenvolver o seu ofício e em tornar os sapatos sempre mais aptos
à fruição de toda população. Mas, como em todas as ocupações, era necessário que
obtivessem receitas para a viabilização de sua sustentabilidade. Não eram poucos os
elementos que dependiam de aportes financeiros: aquisição das matérias-primas (altamente
tributada pelos decretos reais), locação ou obtenção de concessão de uso dos parcos espaço
para suas manufaturas, pagamento de todos os artesãos que trabalhavam incessantemente ao
seu lado, e, por óbvio, meios que propiciassem a sua sobrevivência e de suas famílias. Ainda
assim, a força de resistência dos fabricantes era alta e sua criatividade ímpar. Pouco a pouco
foram encontrando meios para a manutenção e avanço do seu ofício. As ideias pipocavam e
isso contribuía ainda mais em seu aperfeiçoamento na criação de sapatos.
Até que, em um belo dia, um conselheiro do rei, após ouvir das dificuldades enfrentadas pelos
profissionais do sapato, decidiu por decreto instalar uma indústria oficial de sapatos: a Sapatos
Reais e Cia. Elegeu dois dentre os variados e valorosos fabricantes de sapatos para dirigirem
sua indústria. Criou um grande torneio entre os artesãos das diversas fábricas para que
pudessem integrar a sua iniciativa. Todos aplaudiram o estabelecimento da digna companhia
real, contemplando a diversidade de estilos de sapatos produzidos no reino, mesclando-os em
apenas um único modelo de sapato (mas com diversas opções de cores para cada estação).
Todo e qualquer sapato que saía da indústria real recebia o “Selo de Qualidade Real”, o que
garantia que era um sapato de verdade. Mais que isso, agora os sapatos eram distribuídos
gratuitamente aos súditos, podendo ser encontrados nas grandes vitrines do comércio. Os
menestréis passaram a cantar que os sapatos reais eram garantidos. Até mesmo os
pergaminhos de maior circulação, que nunca haviam dado espaço a essa “gente do sapato”,
incluíam variados informativos com belíssimas ilustrações. Os artesãos do reino não queriam
mais saber de trabalhar nas fábricas independentes. Isso porque a grande consagração dos
artesãos deixou de ser a criação de modelos de sapatos que manifestassem a excelência de
sua expressão individual ou coletiva. A dignidade do artesão passou a ser mesurada pelo fato
de integrar ou não o seleto grupo dos Artesãos Reais; seu profissionalismo deixou de ser
reconhecido pelo sapato entregue, mas tão-somente pela pensão recebida.

[16]

Vejam que engraçado, muitos até ouviram um boato de que os sapatos haviam sido
inventados pelo próprio rei!
E o Reino dos Sapatos, segundo tantos diziam, passou a ter sapatos indiscutivelmente dignos,
profissionais e garantidos. Não havia mais necessidade de buscar as soluções criativas para o
empreendimento econômico, pois o rei havia se comprometido em adquirir a matéria-prima
para sua companhia, expropriar as manufaturas dos fabricantes não dignificados pela
oficialidade e, melhor de tudo, pagar uma pensão mensal aos dirigentes e artesãos reais.
E o resto? Bem, e o resto perdeu-se na história. Pouco se escreveu, pouco se leu e pouco se
refletiu publicamente naquela época. Os registros limitam-se a pergaminhos inespecíficos,
programas unilaterais e decretos autoproclamados. O pouco que se sabe está baseado na
memória dos poucos anciãos sobreviventes, emigrantes desse território que se autodestruiu.
Há aqueles que digam que as dezenas de fabricantes definharam rapidamente, pois não havia
quem comprasse seus produtos, ante a distribuição de sapatos reais gratuitos e com qualidade
verdadeiramente profissional, conforme informado pelos decretos reais e pergaminhos de
grande circulação.
Outros afirmam que a Sapatos Reais e Cia durou pouco tempo, pois os plebeus já tinham
tantos sapatos iguais que não havia mais motivo para continuar a produção.
Por fim, há aqueles que contam uma história ainda mais triste: os fabricantes independentes
deixaram de produzir, ante a concorrência desleal: não conseguiam artesãos colaboradores,
vitrines, pergaminhos, manufaturas e compradores. A companhia real foi fechada após a troca
de dinastia, e seus dirigentes e artesãos esqueceram como produzir sem depender do erário.
A consequência foi devastadora: em pouco tempo, o Reino dos Sapatos tornou-se
simplesmente Reino (genérico e sem identidade), pois naquele lugar não havia quem se
lembrasse do que era um sapato.

Gui Malgarizi é diretor e dramaturgista da Macarenando Dance Concept. Geminianamente
renascentista, dramaticamente sensível e racionalmente sarcástico
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AS NOVAS TENDÊNCIAS EM DANÇA [Juliana Rutkowski, em 11.07.2017]
#modismonadança #tendênciaoupesquisa #pesquisaemdancasualinda #pensedancepense
Olá amigues! No textão de hoje nós vamos falar sobre os novos – e os nem tão novos –
modismos na dança! Como esses modismos se perpetuam e tornam-se tendências? Adotar
essas tendências é dialogar com o seu tempo, ou torna o artista refém de temas badalados?
Como os trabalhos artísticos são influenciados e/ou determinados pelas polêmicas sociais
atuais?
No campo das artes é possível tratar de temas polêmicos e tabus com maior fluidez, dandolhes novos contornos, por meio de imagens ou pela literalidade. É a construção de um
discurso, de uma poética, cujo objetivo é externalizar ímpetos, desejos, visões de mundo.
Enquanto artistas, devemos colocar em dúvida o que estamos fazendo, olhar com outros olhos
- e então olhar novamente - para não ficarmos limitados a “seguir no caminho seguro”, pois os
modismos que de algum modo escoam em nossos trabalhos, como eixo central ou contraponto
na obra, não podem se tornar uma bengala para trazer o frescor à obra.
Vamos retroceder um pouquinho e olhar logo ali atrás. O que ajudava a dar o caráter atual a
um espetáculo poderia ser o fato de o bailarino falar em cena, ou então o nu na dança.
Voltando aos nossos dias: quantos espetáculos de dança você assistiu/ouviu falar/leu sobre
que discutiam gênero, ou homossexualidade, ou machismo, ou feminicídio, ou estupro, ou
outros temas do mesmo grande guarda-chuva das questões polêmicas atuais? Pois então, são
vários! Eu dancei em alguns, do tipo que todo mundo devia ter visto, mas daqueles que
ninguém devia ter visto também.
Existe a linguagem do artista, sua poética, seu sentido estético, mas também há anseio pela
sua reinvenção constante, já que ele – o artista – não é um ser fechado, impermeável ou
imutável. No entanto, eu percebo que há espetáculos que não potencializam o tanto que o
tema escolhido pode, porque a pesquisa do artista está engessada na busca por se enquadrar
em algum modismo, e essa escavação acerca do tema merece ser mais profunda. Parece-me
ser necessário questionar como a temática conversa com a técnica, com os métodos, com as
ferramentas, a fim de se tornar uma pesquisa ampla e contundente.
Enquanto profissionais da arte, entendo que é importante estarmos atentos para não cairmos
na falta de critérios artísticos ao abordar os chamados “temas atuais”, reproduzindo polêmicas
sociais sem o olhar livre e criador da arte. Pergunto: as discussões socialmente relevantes, ao
serem levadas para o palco, automaticamente tornam a obra como artisticamente relevante?
Os embates sociais são mais importantes do que as relações estético-artísticas?
Quando respondemos que sim, que critérios sociais fazem da arte uma “boa arte”, parece-me
que partimos de premissas legítimas, mas o resultado pode ser o mais do mesmo, o de
sempre. A desconsideração dos critérios artísticos tira das obras a sua especificidade de arte ou seja, acaba com a arte. Dizer que “a arte é boa ao tocar nas feridas sociais” lembra-me de
uma outra afirmação: “dançar na rua é uma forma de resistência”. Ora, apenas deslocar a
dança do palco para a rua é suficiente para dizer que se está diante de um ato de resistência?
Não falta nada? E por falar em resistência, essa, para além de discurso, poderia voltar a ser
tendência.

Juliana Rutkowski é bailarina da Macarenando Dance Concept, k risada estardalhosa, roedora
profissional de unhas e com caretas que não correspondem ao que está pensando
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POSSO PERGUNTAR? [Arthur Bonfanti, em 18.07.2017]
#dança? #falardedança? #comojulgar? #prêmiopraquê? #cadeacrítica?
Tudo bem? Alguém já se questionou sobre premiação em arte? Prêmio para quê? Qual a
finalidade em premiar artistas e suas obras? É possível elencar fatores sobre a importância da
premiação em dança para a classe artística? E para a cena local? E para a arte? Qual o
objetivo de possuir um prêmio? O que isso significa no sistema da arte? Altera a arte? Por que
classificar trabalhos artísticos em relação uns aos outros? Por qual motivo declaram que certos
trabalhos são melhores? Há sentido em definir a qualidade das obras artísticas para classificálas? Quais os critérios de escolha? Há uma tendência sobre essas escolhas? Você sabe como
funcionam os sistemas de avaliação das premiações? Por que os premiados foram
escolhidos? Quem são as pessoas que avaliam? Por que elas são as avaliadoras? A avaliação
é imparcial e impessoal? É possível uma avaliação integralmente neutra? E quais os artistas
que concorrem? Existem pré-requisitos? Tais condições fazem sentido em relação à arte?
Corre-se o risco de criar “verdade sobre arte” quando se afirma que há melhores em
determinadas áreas? Posso perguntar mais? Como julgar a dança? Há motivos para julgá-la?
Como criticar uma obra ou um artista? Será possível ultrapassar a ambiguidade do gosto? É
necessário embasamento acerca da dança para avaliar e julgar? Como este julgamento é
publicado? O entendimento de critérios é primordial para a e avaliação? O julgamento se torna
consistente quando possui embasamento? Que embasamento é esse? O significado da crítica
depende de quem a faz? Como acontece a avaliação do público em relação à dança? E dos
profissionais? Qual foi a última vez que você leu uma crítica especializada a respeito de um
espetáculo de dança? Ela era realmente especializada? O simples gostar não significa nada?
Analisar a dança em profundidade é um assunto relevante e/ou urgente? Os profissionais da
dança pensam sobre dança? Ficou claro que precisamos falar mais sobre o assunto?

Arthur é bailarino ou assistente de produção da Macarenando Dance Concept? Ou os dois?
Ele come compulsivamente por ansiedade ou por ser taurino? A sua tendência a organização é
mera mania ou é só uma forma de entender como as coisas podem funcionar?
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DANÇA NA CRISE E CRISE NA DANÇA [Aline Karpinski, em 25.07.2017]
#crisenadança #dançanacrise
Após mais de vinte anos trabalhando na área da dança em Porto Alegre, vejo fatos e histórias
que se repetem. Se hoje o país encontra-se em crise, tendo a pensar que a crise na dança já
se instaurou por aqui há bastante tempo. Se algo precisa mudar, precisamos de atitudes,
comportamentos e posturas diferentes. Convido vocês para um passeio por algumas questões
que me provocam reflexões.
Em primeiro lugar, cito a dificuldade dos colegas de profissão em entender que não podemos
trabalhar gratuitamente: pagamos aluguel para os teatros, iluminação, figurinos, passagens,
locais de ensaios; pagamos pela nossa formação e temos o corpo como ferramenta – que
sempre necessita de manutenção. Não podemos fornecer números ilimitados de ingressos
gratuitos, não podemos coreografar ou dançar sem remuneração, pois este é o trabalho que
paga as nossas contas e que nos dá dignidade. Não dançamos por lazer ou paixão, somente.
Um profissional que aceita trabalhar gratuitamente enfraquece a ideia de que o artista merece
uma remuneração justa. Nesse contexto, o mercado, desatento e/ou pouco instruído a respeito
das potências do trabalho qualificado em dança, tende a favorecer iniciativas com custos
mínimos, deixando de investir no pagamento dos profissionais que cobram pelos seus
serviços.
Bailarinos, coreógrafos, diretores e demais profissionais da dança necessitam de formação
continuada. Isso requer tempo, pesquisa, cursos, reflexões, discussões, etc. O ambiente
econômico, social e, principalmente, político reduz o já parco acesso à cultura e à arte,
responsáveis pela utilização do conhecimento na forma de imaginação. Essas circunstâncias
tornam ainda mais difícil a sobrevivência e a manutenção da excelência artística.
Escuta-se muito acerca de “grandes oportunidades de mostrar nosso trabalho, de aparecer, de
mostrar a cara, de dizer ao mundo quem somos”, justificativas para que não haja remuneração
do artista. Desculpem-me: mostro minha cara há pelo menos vinte anos. Reconhecimento
público da minha arte não é razão preponderante para que aceite um convite de trabalho,
muito antes uma consequência da dedicação empregada no exercício da profissão. É
incrivelmente hediondo haver órgãos públicos produzindo eventos e convidando artistas sem
prever pagamento pelo seu trabalho. Repito: a existência de colegas que trabalham por pouco
(ou por nada), ao argumento de se tratar de uma oportunidade de se tornar conhecido, quebra
o mercado, baliza um padrão remuneratório incompatível de sustentabilidade da profissão e,
em última análise, prejudicam o avanço qualitativo das pesquisas e criações em arte.
Também me incomoda sobremaneira a “mania“ de supervalorizar trabalhos “de fora” em
detrimento das produções locais, seja pelo público, mas principalmente por parte de
integrantes da categoria, curadores de festivais, gestores culturais de órgãos públicos e de
instituições privadas. Sinto falta de um pensamento aprofundado e de uma articulação de
classe a respeito dos valores materiais e imateriais das obras e artistas contratados.
Nosso trabalho artístico tem poder questionador e transformador da realidade. Não são poucos
os valores com que o artista trabalha. Mas isso parece não ser suficiente para os muitos dos
mecanismos de “incentivo” à arte: há sempre pedidos de contrapartidas de ordem social,
muitas vezes dissociadas do contexto da obra e do artista. Não discuto haver possibilidades de
o artista ser um educador ou de que a arte estar a serviço de outros objetivos externos a ela,
mas isso não desqualifica ou mitiga a importância da arte por si só. Determinar que a arte deva
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servir a um outro fim é engessá-la, é retirar dela a sua característica maior, que é ser terreno
de liberdade do humano.
São muitos os projetos que valorizam aulas gratuitas, sem previsão de uma pesquisa
aprofundada e continuada dos conteúdos ministrados. Em princípio, não vejo problema na
existência desse tipo de iniciativa. O problema aparece quando esses projetos são utilizados
como chancela de profissionalização, resultando distorções no mercado em relação à
qualificação dos trabalhadores da arte. Geram-se números atrativos relativamente ao número
de pessoas impactadas por essas ações educativas, os quais são usados muitas vezes de
modo leviano para demonstrar a eficiência de determinado órgão, escola ou política pública.
Na verdade, a superficialidade com que se aborda a formação desses “profissionais” muitas
vezes não passa de maquiagem para a mediocridade. As consequências desse tipo de
atuação podem ser de dimensões ainda maiores do que o já citado: considerando que temos
um público ainda carente de experiências artísticas e uma crítica especializada quase
inexistente, inundar o mercado de pseudoprofissionais tende a balizar por baixo a qualidade, a
relevância e a substancialidade das obras, destruindo plateias, em vez de fomentá-las.
Em época de crise econômica, uma pergunta não sai da minha mente: como as políticas
públicas podem fazer uso das verbas destinadas à dança de modo inteligente e coerente?
Como abarcar os grupos que possuem história estabelecida, mas que, diante da conjuntura
atual, tendem a desaparecer ou reduzir sua produção? Como fazer com que os gestores
públicos não usem os recursos em prol de um pensamento artístico único, que tende à
massificação das produções, à subserviência da criação ao curador, à burocratização dos
processos e à prática clientelista nas relações entre Estado e profissionais da dança?
Também me questiono a respeito do que nos falta ou o que ainda não nos apercebemos, seja
em nossa formação, seja em nossa produção, para que se reconheça e se fortaleça o
entendimento da dança como setor econômico. Não seria necessário aprendermos de modo
mais aprofundado acerca de disciplinas como economia, marketing, administração, política e
gestão pública? Tenho a impressão de que existe um conformismo nos próprios ambientes de
formação com as “carências” da dança, reforçando a ideia comum de que os recursos para a
sobrevivência do artista vêm apenas da sua atuação como educador. É obvio que é difícil sair
do pensamento poético e ir para um pensamento, grosso modo, empresarial, mas acredito que
isso aprofunde o pensamento das obras, estabelecendo de modo contundente o artista no
mundo em que ele vive. A dimensão econômica é inerente ao trabalho artístico e entendo que
toda obra artística realizada por um profissional pode e deve ser um produto rentável, não só
para nós artistas como também para as empresas, para o público e para toda sociedade.
Enfim, termino por aqui, esclarecendo novamente que essas são algumas das minhas
indagações sobre o campo em que me insiro profissionalmente. Estou certa de que meus
raciocínios devem estar repletos de falhas, mas isso faz parte do exercício da dúvida. Pensar,
e pensar, e pensar, bem como estar disposta a olhar o mundo com olhos sempre renovados
faz parte do meu treinamento como bailarina e da eterna tentativa de responder ao mundo o
que é ser artista.

Aline Karpinski é bailarina da Macarenando Dance Concept, licenciada em Dança na UERGS e
com pós-graduação em Pedagogia da Arte na UFRGS. Parte divertida, possui TOC e ama
gatos.
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PÚBLICO: DE ONDE VEM? DO QUE SE ALIMENTA? COMO SE “REPRODUZ”?
[Dani Dutra, em 01.08.2017]
#dança #produçãolocal #cadêopúblico
Existe algo mais incrível que um teatro lotado? Pode até ser que exista, mas toda vez que eu
entro em um teatro e encontro ele cheio fico extremamente emocionada! Do mesmo modo,
causa-me uma dor gigantesca estar numa sala de espetáculo e perceber que tem mais gente
no palco do que na plateia. Já é sabido (e se não é, é importante que se saiba) que a grande
maioria dos grupos profissionais de dança e de teatro daqui de Porto Alegre não possui
qualquer tipo de apoio; no entanto, mesmo com inúmeras dificuldades, temos uma produção
constante de obras artísticas de qualidade. Mas e o público, cadê?
Há pouco tempo apresentaram-me um material suuuper interessante feito pelo Observatório da
Cultura de Porto Alegre em 2014: uma pesquisa que buscava obter o perfil dos hábitos de lazer
(mais especificamente, do consumo de bens e serviços culturais) dos porto-alegrenses.
Deparei-me com estatísticas preocupantes para o povo da dança aqui da capital: 58% dos
entrevistados NUNCA assistiram a uma apresentação de dança. Em comparação com pessoas
que nunca assistiram a um filme no cinema (2,9%) o dado fica ainda mais assustador. Outra
pergunta feita aos entrevistados: “Por que você não assistiu a uma apresentação de dança”? A
maioria (44,2%) respondeu que não tem interesse ou não gosta, outros (15,3%) disseram não
se sentir à vontade, por considerarem uma atividade elitista. Preocupante, não?! A que se deve
essa falta de interesse? Como poderíamos fazer esse tal interesse surgir? Qual o significado e
o impacto dessa imagem elitista da dança para a categoria? A quem interessa uma imagem
elitista? Quais experiências em dança tiveram para se sentirem tão pouco à vontade? Essas
perguntas podem indicar alguns caminhos que podemos seguir para tentarmos minimizar este
panorama.
Olhando para a falta de público nos espetáculos locais, tenho uma preocupação constante
como professora de teatro e como artista: a formação de plateia. Sei que não estou sozinha
nessa, vejo excelentes profissionais das artes plantando a sementinha da curiosidade e do
gosto pelos produtos artísticos em seus alunos. Vejo iniciativas que levam crianças e jovens de
escolas públicas ao teatro; artistas fazendo preço diferenciado para professores levarem seus
alunos nos espetáculos; convênios de escolas com instituições culturais; escolas lançando
editais culturais e por aí vai mais um monte de iniciativas bacanas que merecem
reconhecimento e, principalmente, FOMENTO! Acredito que a formação de plateia começa na
educação básica, de modo que é necessário investir em programas de educação artística nas
escolas (em todas as áreas das artes). Não há dúvida de que os resultados seriam
perceptíveis apenas no longo prazo, mas é primordial que pensemos nisso com carinho e
atenção o quanto antes! Outra maneira de trazer o público é se aproximando cada vez mais
dele. Talvez o mais assertivo, nesse caso, fosse invertermos a lógica e, em vez de
perguntarmos onde está o público, nos questionemos: onde nós, artistas e produtores,
estamos?
Eu mesma tenho um tipo de experiência com espetáculos de dança bastante peculiar: o
primeiro espetáculo de dança que assisti era da Pina Bausch. Nada mal, hein?! Mas vale
lembrar: a maior parte da plateia que lotava o Teatro do SESI naquela ocasião era composta
pela classe artística e pelo público cativo do festival que trazia o espetáculo. Festivais são
ótimas maneiras de fazer a arte circular por mais gente: durante uma época específica as
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pessoas se programam para fazer uma maratona cultural. Não é bacana? Mas por que isso
termina junto com os festivais?
Lembro de ter participado de festivais aqui em Porto Alegre e o público perguntar: “De onde
vocês são? Daqui? Nossa, não sabia que se fazia coisas assim aqui”. Grandes festivais
possuem cobertura da mídia, são amplamente divulgados por todos os meios de comunicação
e, assim, chegam na casa de grande parte da população. E é assim que as pessoas esperam
ficar sabendo das produções locais... A ausência de espaços nas mídias de massa para a
disseminação abrangente e qualificada de informações a respeito dos espetáculos criados por
nossos artistas é uma das grandes dificuldades encontradas para a formação e manutenção
do público para a dança.
Nós artistas muitas vezes deixamos de facilitar o acesso do público aos nossos trabalhos. Um
exemplo de algo que comumente me afasta bastante de algum espetáculo é a sinopse. Vocês
já pararam para ler sinopses de espetáculos de dança? Grande parte delas tem uma
linguagem extremamente rebuscada e texto confuso. Muitas palavras soltas e frases imensas
que parecem querer dar conta de coisas que o espetáculo não alcança. O indivíduo, que já não
tem muita familiaridade com a linguagem da dança, pensa: “Eu não vou entender NADA!” – e
já sai correndo antes mesmo de em entrar pela porta do teatro.
Em síntese, as dificuldades para a formação de um público permanente para a dança é um
assunto complexo. O perturbador distanciamento popular da dança enquanto arte é resultante
da carência das ações educativas, da parca exposição midiática, das dificuldades de
comunicação por parte dos artistas e, provavelmente, de outros fatores a serem desvelados,
discutidos e repensados. Se fazer arte também é “desacomodar”, que tal sairmos um pouco
daquilo que sempre fazemos e busquemos novas rotas, novas perspectivas. Aproveitemos a
criatividade – tão cara para nós artistas – e desbravemos novos meios e ações para nortear a
(re)aproximação da arte com o público.

Dani Dutra é bailarina da Macarenando, atriz e professora de teatro. É observadora desde que
se conhece por gente, fala como se não houvesse amanhã e já foi xingada por comentar
demais as cenas de um espetáculo que assistia. Sempre que pode tenta engrossar a plateia
das produções locais e promete dar suas impressões somente depois que as cortinas se
fecharem!
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