Espetáculo "Exhibition" fecha Panorama Sesi de Dança
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O Panorama Sesi de Dança encerra hoje sua 10ª edição após uma maratona de dez dias de
apresentações de grupos de São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí e Santa Catarina.O espetáculo que
fecha o evento é "Exhibition", de Cláudia Müller (RJ), em duas sessões que ocorrem às 18h e às
20h no Teatro do Sesi. O trabalho, que estreou ano passado e é apresentado pela primeira vez em
São Paulo, se propõe a questionar o que determina quando um espetáculo começa ou termina.
"Pra mim, a obra não começa depois que você entra na sala e a luz é apagada. Ela começa bem
antes, já na hora em que a pessoa pensa em ir assistir", afirma a coreógrafa. Com isso, ela
questiona também o que significa "assistir" a um espetáculo, ampliando a concepção cênica para
além do palco e buscando criar todo o ambiente no qual o espectador se encontra antes de vê-la,
propriamente, dançar. Outro ponto que a peça investiga é quais motivos levam alguém a consumir
dança."Queria pensar em todas as estratégias que estão em volta da validação de uma obra
artística. Quando saio de casa para ir ao cinema, vou exatamente por quê? Porque oator é famoso
ou porque li alguma coisa no jornal?", completa. Cada sessão do espetáculo comporta apenas 20
pessoas. A limitação faz sentido dentro da trajetória de Cláudia, que costuma fazer trabalhos que
buscam uma relação mais próxima e individualizada com a plateia. Acontece que, segundo ela,
essa limitação tem se transformado justamente numa motivação para o público ir vê-la. "É uma
loucura como isso alimenta essa questão da qual estou tratando, da validação do produto. Será
que o bom é só o que é VIP?", diz. Desde 2004, Cláudia viaja o país com a peça "Dança
Contemporânea em Domicílio". O título é auto-explicativo: ela divulga um número de telefone por
meio do qual é possível encomendar uma pequena apresentação de dança para quem se desejar e
aonde se desejar. "Exhibition" é uma extensão da proposta já trabalhada aí de questionar os
modos de consumo de dança contemporânea hoje.

EXHIBITION
QUANDO: hoje, às 18h e às 20h
ONDE: Teatro do Sesi (av. Paulista, 1.313, Jardins, tel. 0/xx/11/3146-7405)
QUANTO: grátis
CLASSIFICAÇÃO: livre

