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Santa Cruz -
Apartamento
3 Quarto(s)
R$ 360000.00

Village Terrasse -
Casa em
Condomínio
4 Quarto(s)
R$ 3750000.00

Planalto - Casa
3 Quarto(s)
R$ 819000.00

Quintas do Sol -
Casa em
Condomínio
5 Quarto(s)
R$ 2300000.00

Seção : Teatro - 31/10/2011 10:20

Espetáculos colocam em cena questões contemporâneas sobre apreensão da obra e seu papel alfabetizador

Peças Espalha pra geral e Âataba foram apresentados no Fórum Internacional de Dança
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Compartilhe:

Marcello Castilho Avellar - EM Cultura

Espalha pra geral, dos brasileiros Denise Stutz e Felipe Ribeiro, é espetáculo que tem um timing contemporâneo

Dois espetáculos que se apresentaram no fim de semana, na programação do Fórum Internacional de Dança (FID), levam ao palco algumas das
questões mais urgentes para a relação entre espetáculo e espectador na contemporaneidade. Uma se refere ao tempo, ou melhor, a um de seus
aspectos, o timing, a relação entre quantidade e complexidade da informação e o tempo real para sua apreensão pelo espectador. Outra nos
remete à pedagogia, à capacidade da própria obra de arte alfabetizar o espectador na linguagem que ela constrói e sobre a qual é construída. Um
dos espetáculos foi Espalha pra geral, dos brasileiros Denise Stutz e Felipe Ribeiro. Outro foi Âataba, do grupo marroquinho Cie. Anania, criação
de Taoufiq Izeddiou.

A sociedade industrial acelerou o tempo desde as origens, num processo que foi acentuado com a evolução dela – nossa percepção de tempo
numa sociedade de alta tecnologia é mais acelerada que em qualquer etapa anterior de nossa era. Basta ir ao cinema ou assistir à televisão para
perceber isso – seja um filme para a tela grande, seja um desenho animado de televisão (ou um espetáculo de teatro ou de dança que pretenda
integrar o núcleo mais comercial da indústria de espetáculos): é como se tudo ocorresse em velocidade maior que nos filmes, desenhos ou
espetáculos antigos. Tanto Espalha pra geral quanto Âataba se recusam a aceitar esse fato como norma. E ao proporem seu próprio timing ao
espectador, acabam oferecendo a ele uma possibilidade de escolha a respeito de como ele pretende assistir, fruir, viver.



Cada espetáculo realiza essa postura de rebeldia à sua maneira. E, para isso, precisa desenvolver lógicas e técnicas próprias. O tempo de Âataba
é tipicamente pré-industrial, parece nos remeter a uma época em que nossa vida era regida por ciclos do Sol ou da Lua – dias e noites, semanas,
meses, anos, e não dos dias de hoje, em que é um relógio com ponteiro de segundos quem dita as regras. Para fazer isso, desenvolve ao extremo
a capacidade de contenção de seu elenco e enfrenta possibilidades desagradáveis para o espectador contemporâneo, como a cena longa, o
movimento repetido.

Espalha pra geral é mais sutil, realiza uma espécie de negociação com as convicções do espectador sobre o assunto: no detalhe, tem um timing
contemporâneo – cada uma de suas peripécias fala a linguagem temporal que o espectador conhece, ágil, sequências de ações em que algo novo
parece surgir a cada momento. No conjunto, contudo, é radical em seu tempo pré-moderno, o tempo da contação de histórias, que se dá ao direito
de ir e retornar ao mesmo tempo, dar voltas, parar sobre algo aparentemente sem importância e descobrir importância nisso.

Um jogo Se uma obra de arte propõe ao espectador um jogo cujas regras ele não conhece, torna-se para ela uma necessidade construir uma
pedagogia, “alfabetizá-lo”. Espalha pra geral é, por inteiro, um sistema pedagógico. Não é, na essência, uma contação de histórias por meio do
gesto e da palavra, mas um divertido estudo da contação, do prazer que ela proporciona, de seus limites. Os tijolos com que Denise Stutz e Felipe
Ribeiro constroem seu espetáculo não são os truques que o palco permite, mas a revelação desses truques. Eles dicionarizam sua ação, propõem
traduções dela o tempo todo, e ao fazê-lo ensinam os espectadores que isso pode ser feito, algo particularmente importante num espetáculo cujo
público-alvo é a criança. Não se trata simplesmente de criação para assistir, ou com a qual interagir, mas de obra apta a produzir e estimular um
comportamento criativo e interativo.

Diante do radicalismo de Âataba, temos duas possibilidades: rejeitá-lo, cortar os vínculos de comunicação, ou reaprender a ver, desenvolver um
olhar adequado àquela possibilidade de organização do tempo. Há risco de “perda” de parte dos espectadores por causa da primeira possibilidade
(os aplausos efusivos não escondem a perplexidade ou o desagrado de muitos – o provincianismo da cultura mineira transformou o aplauso em
obrigação, quando antes era expressão de sua opinião frente ao que via). Quando conquista um espectador, contudo, Âataba o alfabetiza: afinal, a
reeducação do olhar, ou a educação para a pluralidade do olhar, é função primeira de qualquer obra de arte em nosso tempo de diversidade
estética.

 

Vem aí no FID
» Amanhã 
 Kneeding, de Jefta van Dinther (Holanda), às 19h, na Funarte
 Rosas danst rosas, de Rosas (Bélgica), às 20h30, no Grande Teatro do Palácio das Artes

» Dia 2
 Kneeding, de Jefta van Dinther   (Holanda), às 19h, na Funarte
 En atendant, de Rosas (Bélgica), às 20h30, no Grande Teatro 
Sesc Palladium

Ingressos: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia-entrada), à venda nas bilheterias dos locais de apresentação:
 Palácio das Artes, Av. Afonso Pena, 1.537, Centro. Informações: (31) 3236-7400.
 Funarte, Rua Januária, 68, Floresta. Informações: (31) 3225-7521.
 Sesc Palladium, Av. Augusto de Lima, 420, Centro. 
Informações: (31) 3214-5360.

Acompanhe também o Divirta-se pelo Twitter
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