DANÇA CONTEMPORÂNEA EM DOMICÍLIO

2005

Anúncios oferecem a possibilidade de encomendar o “produto”. Basta telefonar e solicitar cinco
minutos de dança contemporânea.
Busca-se aproveitar a imagem de um entregador comum para recriá-la em outro contexto. A
encomenda pressupõe um dançarino que realiza o seu ofício, entregando um bem “não-utilitário”,
uma mercadoria não usual; cujo consumo está na fruição do espectador.
Dança Contemporânea em domicílio investiga a experiência de “entregar” dança contemporânea
em locais onde ela não é esperada, buscando espaços despercebidos, brechas no cotidiano.
O sentido desta experiência consiste em realizar uma performance - levante como a operação das
Zonas Autônomas Temporárias de Hakim Bey: uma performance nômade que ocupa um espaçotempo e se dissolve para se re-fazer em outro lugar e momento antes de ser impedida ou
rotulada. Por irromper e desaparecer de forma inesperada, ela é invisível, não tem nome ou
definição.
Uma dança que se importa menos com movimentos concretos e mais com os espaços imaginários
abertos no encontro com o espectador - consumidor: qual o lugar deste ofício, como é percebido,
quais seus recursos, qual seu alcance, como é remunerado.
Qualquer pessoa pode solicitar gratuitamente Dança Contemporânea em Domicílio em qualquer
lugar que queira recebê-la (em sua casa, escritório, loja, mercado, em uma praça, no café que
freqüenta,etc) através do telefone: (completar com o número de telefone da central de
agendamento).
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Duração de cada intervenção: 5 a 10 minutos

Apresentações
Artium (Vitória – Espanha) – maio 2011
Dança.com (Porto Alegre – RS) – maio 2011
Solos Contemporâneos – Alguns Rumos (Caxias do Sul – RS) – maio 2011
Olhares sobre o corpo (Uberlândia – MG) – dezembro 2010
Festival de Dança de Joinville (Joinville -SC) – julho 2010
Festival On Marche (Marrakech – Marrocos) – janeiro 2009
BAD – Bilbao Anzterkia Dantza (Bilbao - Espanha) – outubro 2008
Mostra Sesc de Artes (São Paulo - SP) – outubro 2008
Festival Complicitats (Barcelona e Gijón – Espanha) – fevereiro 2008
14° Janeiro de Grandes Espetáculos (Recife – PE) – janeiro 2008
Digitalizar lo Efimero (Alcalá de Henares - Espanha) – novembro 2007
Bienal Sesc de Dança (Santos – SP) – novembro 2007
Múltipla Dança (Florianópolis – SC) – outubro 2007
1, 2 na Dança convida Mostra Rumos Dança Itaú Cultural (Belo Horizonte – MG) - setembro 2007
7ª Mostra de Dança de Corumbá (Corumbá - MS) – setembro 2007
Corpoinstalação Sesc Pompéia (São Paulo - SP) – setembro 2007
Festival de Inverno de Bonito (Bonito - MS) – agosto 2007
Pública Dança (Votorantim –SP) – maio 2007
ENARTCI (Ipatinga –MG) – setembro 2005

