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A presente ‘pesquisa’ surgiu a partir de uma
encomenda da curadora do Centro Cultural São Paulo
(CCSP), Nirvana Marinho (fev/2014 à out/2014), e
da curadora associada Maria Cristina Lopes Coelho,
como fragmento de um projeto amplo - # Desarquivos
- que privilegiava um conjunto de ações, a partir
da vinculação da dança com a história do CCSP.
É possível que o conjunto documental das áreas
de atuação do fazer artístico, que está abrigado no
acervo do CCSP, ofereça uma chave importantíssima
para a compreensão do contexto da dança nacional.
O acervo tem a possibilidade de sinalizar as
implicações decorrentes de determinadas políticas
culturais, bem como de indicar o entendimento
promovido por uma instituição pública no que
tange ao seu comprometimento com a arte
que fomenta, a partir de projetos curatoriais.
É para esse ponto específico ‘curadoria/programação’
que essa pesquisa será encaminhada. Entende-se,
nesse primeiro momento, que curadoria e programação,
enquanto nomenclaturas institucionais, muitas vezes
representam a mesma função, já que o conceito de
‘curadoria’ é recente no âmbito dessa instituição,
no que se refere à dança. O discurso curatorial será
examinado a partir dos documentos dos projetos
realizados nas distintas gestões, que constam no acervo,
e esses, inter-relacionados, tornar-se-ão eloquentes em
um processo maior, dentro do qual eles foram gerados,
oferecendo pistas para uma aproximação das questões
da dança em momentos distintos.
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O recorte de tempo eleito é a própria existência do
CCSP – 1982-2014. Justamente porque a busca
almeja compreender os espaços políticos e históricos
que a dança ocupa e ocupou no seio da Instituição,
e costurar a forma através da qual cada período dialogava
com o contexto da cena profissional em São Paulo (e,
muitas vezes, no Brasil). Reconhecendo, de partida, a
falência em mapear com profundidade o histórico amplo
e profundo da Instituição, a ideia é lançar dúvidas, a
partir de uma busca minuciosa de dados, para repensar
algumas das estruturas que são parte indispensável
das formas de assimilar a produção em dança
na atualidade.
A questão está, principalmente, em reconhecer
a importância e o impacto do CCSP na trajetória
de fundamentais artistas da cena paulistana e brasileira,
enfatizando o seu papel na transformação do modo
como a dança passou a ser pensada e discutida em
território nacional. Lidar com os aspectos públicos dos
contextos pelos quais esta instituição está cercada,
desde 1982, pode ser uma maneira de olhar para
a história da dança, a partir dela, e redizer alguns
dos lugares-comuns que tangenciam uma narrativa
histórica pouco crítica e, muitas vezes, afastada das
experiências artísticas.

A pesquisa está
dividida em dois
eixos principais:

O primeiro eixo é a tentativa de estruturação e
organização das informações coletadas, a partir de uma
perspectiva questionadora. Para esse recorte, é preciso
citar o trabalho realizado pelo IDART (Departamento
de Informação e Documentação Artística), criado em
1975, mas que foi incorporado ao Centro Cultural em
1982, em sua inauguração, passando a transitar nas
dependências do prédio em 1992. O acervo do antigo
IDART, atual Arquivo Multimeios, é responsável pela
documentação das manifestações artísticas arquitetura,
artes cênicas (teatro, circo e dança), artes gráficas, artes
plásticas, cinema, comunicação de massa (publicidade,
rádio e televisão), fotografia, literatura e música que
aconteceram em toda a cidade de São Paulo. Nos
períodos em que as formas de registro eram escassas, o
trabalho da equipe IDART, no caso da dança e do teatro,
representada pelos anuários assinados por Linneu Dias
(1928-2002)1 , se transformou na única forma de acesso
a alguns dos principais momentos históricos da dança
na cidade. É preciso dizer, porém, que apesar do rico
acervo, as formas de organização do material contido
no CCSP representam um descaso público com os
arquivos que compõem a história da Arte em uma cidade
com a importância de São Paulo. No caso específico
deste trabalho, é preciso agradecer a disponibilidade
e a persistência dos funcionários, em especial Edney
Almeida e Priscila Cardoso, na colaboração e na busca
por materiais, mesmo diante da lógica obscura de
catalogação do próprio acervo. Do ponto de vista político,
parece urgente repensar a importância dos registros e
arquivos na memória de uma cidade.

produção textual a partir do
levantamento de dados e entrevistas e
produção de um vídeo-documentário.

O segundo eixo, a realização de um vídeo-documentário,
dirigido por Osmar Zampieri, composto por entrevistas,
visa reconhecer, nas vozes dos profissionais que
exerceram a função de ‘programador/curador’ da
Instituição em diferentes momentos, quais eram os
desafios artísticos, sociais, midiáticos e políticos que
pautaram cada gestão e contribuíram para a construção
de discursos e projetos para a dança na cidade. Os
acordos e as adaptações de cada momento, narrados
por quem teve a oportunidade de viver internamente
tais experiências, são elementos que ajudam a
aproximar algumas das questões que insistem em se
colocar na relação entre Dança e Instituição.
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É interessante ressaltar que, na própria condição de
produção deste trabalho, os percalços da burocracia
institucional já se manifestam. A princípio, o projeto
consistia na apresentação de um texto que levantaria
os elementos e as questões para problematizar a Dança
na Instituição, com uma preocupação documental
e histórica. Porém, por questões contratuais, uma
pesquisa dessa natureza não poderia ser realizada
no CCSP, por não ser considerada como uma ação
‘artística’. Sendo assim, seria necessária uma estratégia
para viabilizar a ação, e a estratégia foi a realização
concomitante de um vídeo-documentário, atendendo,
assim, a uma demanda meramente institucional.
Do ponto de vista da produção do projeto, o vídeo
modificou pouco os acordos contratuais, ou seja, não
houve uma extensão de recursos, apenas um ínfimo
aumento no prazo para a realização do trabalho.
E uma pergunta parece se sobrepor a tudo isso: até que
ponto as possibilidades de atuação da Instituição
conseguem lidar com as necessidades de uma área
artística? A situação é apenas um pequeno exemplo
do modo como uma ideia precisa ser adaptada para
se tornar factível dentro da organização institucional,
embora ela já permita uma reflexão acerca de tal papel,
ano após ano, nas gestões de dança.
A principal problemática do projeto é a discussão entre
‘curadoria/programação’: quais questões são passíveis
de serem traçadas ao se sugerir que a formulação
destes conceitos está associada à instituição pública?
No Centro Cultural São Paulo, alguns momentos
aclaram a da concepção que cada um desses
vocábulos – curadoria e programação – representou
e, em alguns casos, ainda representa, na dança.
Os aspectos mercadológicos permeiam a discussão,
o que, de partida, poderia borrar a possibilidade de
exploração histórica dos conceitos. Porém, talvez, só a
compreensão da lógica mercadológica, em cada período
histórico, possa contribuir para uma aproximação
sensível do que está em jogo na utilização dos rótulos
que autorizam ou desautorizam algumas ações.
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É possível apreender, dentro da esfera burocrática,
as especifidades de um ‘projeto de gestão’ ou de uma
‘proposta curatorial’? Na tentativa de complexificar
a questão, o pesquisador Rodrigo Monteiro foi convidado
a escrever um texto que contextualizasse o termo
‘curadoria’ em relação à ideia de ‘programação’,
para que assim fosse possível esclarecer os limites
e acordos de cada gestão na história do CCSP.

O objetivo do levantamento não é, de maneira
alguma, dar conta do impacto do CCSP na história
da dança paulistana e nacional, até porque isso seria
uma impossibilidade. No entanto, se as informações
aqui levantadas forem suficientes para produzir
algumas dúvidas dentro do mapa das certezas pouco
esclarecidas, já terão cumprido um importante papel
na possibilidade de novas ações que colaborem nessa
direção: a de valorizar a crítica na relação com a história
e compor outras formas de pensar as atualidades,
na maioria das vezes, tão pouco inovadoras. #
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Não é uma questão
de ordem!
Rodrigo Monteiro

Em uma paisagem que já denotava a necessidade
de que outros rumos fossem tomados, que foi a da
Revolução Francesa (1789), foi imprescindível que
a postura daqueles que atuavam no seguimento das
artes também fosse repensada. Os conservadores
de museus foram alguns desses agentes diretamente
afetados por essas mudanças. Muitos deixaram de se
limitar a zelar pelas obras de arte e começaram a ousar
mais, a testar os modos de organização dos trabalhos
artísticos dentro das exposições. Começaram a surgir
nesse período os conservadores-articuladores, que
através da experimentação (aliada à necessidade),
descobriram outras ações dentro de seus patamares e
novas possibilidades para o seu tempo.
É notável que há muito tempo os diferentes ramos
do fazer artístico vêm discutindo não somente seus
próprios modos de se estruturar, mas também os
modos como estão e querem estar no mundo. Para
além da problematização da estética das obras em
si, o questionamento e a experimentação de novos
formatos de organização, apresentação e circulação de
trabalhos artísticos tomam cada vez mais importância
no cenário das artes. Elementos desse sistema, como
os artistas e suas obras, são recriados e reconfigurados
dentro de contextos específicos, de modo que as
conexões estabelecidas entre eles tomam diferentes
níveis de complexidade.
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O mercado, inegavelmente, sempre teve importante
função para ditar os modos de fazer e de existir da
arte. Conservadores (e também os críticos de arte)
tiveram, historicamente, uma grande importância para
que o fluxo desse mercado pudesse acontecer. Mas
hoje, qual é a responsabilidade de figuras acionadoras
dos intercâmbios de trabalhos artísticos? Em quais
domínios e em quais níveis de descrição acontecem
(se e quando acontecem) trocas que geram
transformações, tanto naqueles que fruem quanto
naqueles que fazem a arte?
No modelo atual do mercado da arte, temos uma figura
bastante presente em inúmeras instituições culturais:
o programador. Tendo como referência a dança, é o
personagem responsável pela grade de espetáculos que
a instituição apresenta. Considerando que espetáculos
são sistemas de informações, o programador é aquele
que ordena no espaço e no tempo da instituição
esses sistemas. Os critérios que baseiam as decisões
e as composições do programador são, na maioria
das vezes, externos aos trabalhos artísticos, aos
contextos onde eles são apresentados e às conexões
estabelecidas entre eles. São pontos norteadores
dessas decisões, por exemplo, a disponibilidade de
horários e recursos físicos e financeiros da instituição.
Obviamente que esses são elementos que qualquer
pessoa que trabalha com alguma forma de interlocução

cultural lida; no entanto, até que ponto eles devem
ser os protagonistas da lógica que opera no fluxo de
ideias e ações da programação? Até que ponto tem
que ser o entendimento de ordenação o guia de um
programador?
A figura do curador de arte toma grande foco de
discussão principalmente a partir da segunda metade
do século XX, período de grande efervescência não
somente cultural, mas também social e política.
Diferentemente da ideia de ordenação – mais usual
ao papel do programador – o curador articula modos
de organização. Neles, os graus de complexidade e
consequente fragilidade estão em voga e espalhados de
diferentes maneiras. As referências para a composição
vão para além da compartimentação que envolve obra,
artistas, instituição e público – todos eles cada um em
seu lugar, já muito bem estabelecidos. Tudo isso deixa
de ser tratado como ferramenta e se transforma em
energia, de modo que são os processos de mediação
os grandes personagens da prática curatorial. Termo
bastante utilizado em diferentes áreas na atualidade,
na curadoria a mediação diz respeito a uma ação, a
um ato de transformação. Ao invés de ser um ponto
específico de uma rede ou uma metafórica ponte que
liga diferentes elementos, ela é a ação de tradução
que permite que as diversidades coabitem e que os
sentidos emerjam.
As mediações envolvidas em uma curadoria são desde
as de eixo conceitual até as de questões relativas à rotina
de produção. Quando uma curadoria é pensada em uma
instituição, muitos são os pontos que entram em jogo.
Tanto o público que a frequenta quanto os funcionários
que nela trabalham (inclusive os não envolvidos
com as ações culturais) precisam ser considerados
quando uma curadoria é projetada e experimentada.

Articulações para além dos espetáculos de dança
podem, em um primeiro momento, parecer que nada
têm a ver com as mediações que eles em si suscitam.
Contudo, instigar o maior número de conexões em um
mesmo lugar – a instituição – é somente exercitar a
prática sustentável de buscar coerências que uma
curadoria precisa propor. É desenvolver, experimentar
e experiencializar outros modos de organização.
Para o período de anestesiamento crítico que domina
boa parte das ações artísticas da atualidade (tanto nos
modos de fazer quanto nos de apresentar e circular),
mais do que promover processos harmoniosos de
mediação, talvez seja necessário e urgente instigar
os processos de fricção. As curadorias são práticas que
têm um grande potencial de gerar debates, promover
ações de impacto e, com isso, suscitar contextos
específicos de transformação.
Uma área que brinca com o que já está feito e ao mesmo
tempo discute e infere nos modos desses fazeres, tem
o importante papel de, a partir e através dos processos
de mediação, não deixar que o movimento que gera
e gere a produção de conhecimento se estanque.
A lógica de organização, diferente da de ordenação,
não trabalha com a sequencialidade e a causalidade,
mas com conexões, comunicações e a complexidade.
Esse é o entendimento que cabe às curadorias; é
através dele que elas podem trazer grande carga de
potencialidade crítica.
Com pensamento e prática nascidos nas artes visuais,
a curadoria ainda é um campo em constante debate
e desenvolvimento. Praticamente recém chegada à
dança, como pode essa discussão se propor a seguir
um ritmo que não a faça cair no automatismo do fazer?
Como pode a curadoria pensar-dizer-fazer dançando?
#
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Há um quadro de Klee que se chama Angelus novus.
Representa um anjo que parece querer afastarse de algo que ele encara fixamente. Seus olhos
estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas
abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto.
Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós
vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma
catástrofe única, que acumula incansavelmente
ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele
gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar
os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do
paraíso e prende-se em suas asas com tanta força
que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade
o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual
ele vira as costas, enquanto o amontoado de
ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que
chamamos progresso.
(BENJAMIN, 1987, p. 225)
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Como dito anteriormente, os diversos momentos do
CCSP em sua relação com a dança serão lidos à luz
da discussão ‘curadoria/programação’. Sem critério
de valor entre ambas as funções, talvez seja possível
encontrar maneiras de esclarecer a questão para além
das atribuições burocráticas e, assim, contribuir para
uma reflexão autocrítica – uma vez que essa pesquisa
é uma iniciativa da curadoria de dança do próprio
CCSP. A partir da ideia já apresentada por Rodrigo
Monteiro, o olhar aqui desenvolvido pretenderá alinharse também a uma ideia específica apresentada por
Christine Greiner: “curadoria como uma articulação
capaz de ativar contextos.” 2. É necessário enfatizar que
não é possível ativar um contexto sem antes conhecêlo e, talvez, esse possa funcionar como um critério de
leitura crítica.
O CCSP foi inaugurado em 13 de maio de 1982. Após
anos de conflitos entre planejamentos arquitetônicos
e políticos, a Instituição passou a abrigar diversas
áreas artísticas em sua organização. Nesse espaço,
se fazia necessário aglutinar a cultura popular, a
erudita, bem como todas as manifestações culturais
de uma cidade que, naquele período, abrigava 8,5
milhões de habitantes. Segundo Mário Chamie (19332011), Secretário de Cultura da época (1979-1983),
a proposta consistia em dar visibilidade a “toda essa
igualdade cultural brasileira que é feita justamente das
diferenças.” 3.
O CCSP possuía cinco divisões de programação: Divisão
de Bibliotecas, Divisão de Artes Plásticas, Divisão de
Pesquisas, Divisão de Artes Cênicas e Música, Divisão
de Difusão Cultural, e um setor responsável pela linha
de programação, a Coordenadoria de Eventos.

Com uma programação ainda escassa, no ano de
abertura da casa, em outubro, surge a primeira ação
em dança abarcada pela Instituição - o I° Encontro de
Dança Contemporânea, um braço do II ENDA – Encontro
Nacional de Dança4. Apesar desse primeiro evento não
contar com uma proposta específica da Instituição ele
significava a inauguração de uma especificidade dentro
do ENDA – um encontro de dança contemporânea – e
no próprio contexto da cidade de São Paulo. Ou seja, o
CCSP vincula a sua programação ao que, na época, já
era a chamada Dança Contemporânea, traço que, mais
tarde, será decisivo nos modos pelos quais a instituição
atua na área da dança.
Em 1983, Dulce Maltez, que havia estudado com
Maria Duschenes (1932-2014)5, estava à frente da
programação de dança e o diretor era Ricardo Ohtake,
que permaneceu no cargo de 08/1981 a 03/1983.
A Instituição manteve-se recebendo alguns projetos,
mas, principalmente, buscando entender como poderia
aquele espaço, com 3 salas6 destinadas à dança Sala Adoniran Barbosa, Sala Jardel Filho e Sala Paulo
Emílio Salles Gomes7 -, propor uma programação, se
predominava, além da falta de recursos, a ausência de
necessidades básicas para apresentações. Segundo
Dulce, em entrevista8, a problemática que se constituiu,
tendo em vista que o CCSP, no projeto anterior, fora
pensado como uma biblioteca e não um centro cultural,
era a de que muitos obstáculos se impunham na
realização de apresentações de dança. Ela explica que:
“(...) quando abriu o Centro Cultural
as salas eram muito precárias, você tinha
um problema de acústica terrível, você
não podia apresentar uma coisa na Sala
Adoniran Barbosa e apresentar uma dança
na Sala Jardel Filho, porque o som de uma
invadia totalmente o outro espaço (...) .”

Desde a inauguração até o ano de 2012, quando o
CCSP passou por uma reforma, essa problemática
da acústica permaneceu, o que suscitou muitos
incômodos tanto para os artistas quanto para o público,
que duelavam com o som das outras salas.
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Outro importante aspecto, no tipo de programação
abarcada pelo CCSP em seus primeiros passos é a
entrada de Klauss Vianna (1928-1992)9, em 1983, com
as suas oficinas de corpo para atores e bailarinos.
As oficinas de Klauss, que foram realizadas até o
1o semestre de 1986, não foram apenas um marco
aglutinador de estudantes e artistas, mas demarcaram
também uma lógica de programação, uma vez que
foram suas assistentes, Rosa Hércoles e Lenora Lobo,
as programadoras que, com o apoio de Dulce Maltez,
criaram o primeiro projeto de dança no Centro Cultural
– o Ciclo de Dança Moderna e Contemporânea (1984).
Desde o princípio, o Centro Cultural recebeu em
suas dependências projetos com caráter pedagógico.
O II Encontro de Dança Contemporânea, por exemplo,
em 1983, aconteceu principalmente no Teatro São
Pedro, porém, as atividades paralelas, que contavam
com workshops e palestras, ocorreram nas salas de
ensaio/aula do CCSP. As primeiras iniciativas nessa
direção parecem desembocar no que, mais tarde,
consistirá num importante projeto na história da
Instituição e na formação de artistas emblemáticos da
cena paulistana, como veremos adiante.
Linneu Dias, no Anuário de 1984, começa seu texto
anunciando que esse havia sido um ano memorável
para a dança na cidade de São Paulo. Dias escreve
sobre a presença das modernas: a americana Twyla
Tharp e a alemã Susanne Linke, o Ballet Nacional
de Cuba e o Ballet du Grand Théâtre de Genebra
(Suíça), que pela primeira vez pisam em solo brasileiro.
Mas ele também relata como estava a dança do Brasil,
na cidade de São Paulo, em 1984:

A dança pensava agora em sobreviver,
esquecida dos poderes públicos e
sem muitos espectadores, e os jovens
pareciam estar pensando na própria
sobrevivência como artistas e seres
humanos ante a onda de mediocridade
que parecia avançar de todos os lados.
Uma sobrevivência que implicava
adesões e recusas.

Em 1984, como dito anteriormente, surge a primeira
proposta assinada e concebida pelo CCSP, o Ciclo de
Dança Moderna e Contemporânea. Considerando que,
no Brasil, a tradição de dança moderna havia se defasado,
tratava-se de um momento em que a discussão entre
o Moderno e Contemporâneo na dança era efervescente.
Do ponto de vista do contexto da dança nacional, parecia
que dois importantes momentos históricos se cruzavam,
sem que os envolvidos nesses momentos tivessem
condições de ler com precisão o que caracterizava
a especificidade do Brasil dentro da História da Dança.
No texto Quem não tem tradição… dança10 , Helena
Katz propunha uma leitura acerca da dança moderna
no Brasil:
Só agora, quando a dança já se tornou
contemporânea em outros locais é que
nós ameaçamos tomar contato com a
dança moderna. Nem mesmo a técnica
de Martha Graham, a mais completa em
moderno já elaborada, cresceu bem por
aqui. Sobrevive às custas de algumas
almas dedicadas e solitárias como
Clarisse Abujamra, Ruth Rachou e Penha
de Souza.

Então, o processo de transição que, em outros lugares
do mundo, poderia ser lido com mais clareza, no Brasil
ainda respondia a questões relacionadas à própria
colonização e ao modo de entender a arte no país.
Sobre isso, Katz sentencia, no mesmo artigo:

Por enquanto, dispomos apenas da
embalagem. O conteúdo, enquanto
não reproduzir o significado histórico
da dança moderna, fica sob suspeita.
Mas se isto demorar muito, talvez seja
melhor irmos beber nas fontes mais
contemporâneas. Porque o bonde da
história nunca volta pro ponto anterior.
Por mais simpático que seja
o passageiro que o deixou passar.

(DIAS, 1984, p. 6)
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Vinculado aos conflitos e efervescências de tais
questões, o Ciclo de Dança Moderna e Contemporânea
foi o primeiro e único projeto assinado por Hércoles
e Lobo. As proposições posteriores aconteceram em
um formato de programação que, segundo Hércoles,
procurava atender à proposta do Centro Cultural de
se aproximar de uma arte de vanguarda, mas sem um
projeto específico.

E, no fim do ano, veio a explosão jovial
dos que se autodenominavam “alunos
de Klauss Vianna” e que, no Ciclo de
Dança Moderna e Contemporânea
tiveram oportunidade de mostrar
seu trabalho. Houve, por exemplo,
o “Aprendiz de feiticeiro” de Duda
Costilhes (...). É possível suspeitar ali
uma inspiração hollywoodiana, mas
os jovens bailarinos/coreógrafos não
se interessaram em parodiar ou imitar
os modelos, ajustando-os às nossas
vivências e provocando com isso um
delírio de adesão nas plateias de mesma
geração ( ou de gerações aproximadas).
(DIAS, 1984, pp. 11-12)
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Em 1985, Marcos Bragato assume a programação do
CCSP. Lenora Lobo permanece por um curto período
de tempo e Rosa Hércoles continua a sua função
ao lado de Bragato, até 1986, ano em que ambos
assinam a Mostra Juvenil das Escolas de Dança a Mostra atendia, principalmente, à grande demanda
das academias de dança da cidade. Retomando
os Anuários de Linneu Dias, mais especificamente,
aquele que data de 1985, ele afirma que a dança se
sustenta mantendo as aparências, mesmo vendo tudo
desmoronar, e segue dizendo:
Assim, restam os jovens, ou os
independentes ... Sente-se que são
inteligentes, bonitos, talentosos – a
gente de Klauss Vianna, do Marzipan,
do Tesouro da Juventude, de Lala
Deheinzelin. Buscam alguma coisa, mas
parecem saber melhor o que não querem
do que o querem. Mas há em suas
proposições um vento de aventura, um
jogo de prazer, um impulso de invenção,
uma ausência de falsos respeitos.
(DIAS, 1984, p. 5)

Sílvia Rosenbaum, com a saída de Hércoles, assume
a programação de 1987 até 1989. Rosenbaum e Bragato
lançaram várias oficinas – as Oficinas Gratuitas de
Dança (1988). Como citado anteriormente, desde
1983, ainda com Klauss Vianna, o CCSP se vinculou
a projetos pedagógicos, e o projeto de oficinas, lançado
no fim da década de 1980, perdurou como um marco
na formação de diversos artistas, principalmente nos
anos 1990. As oficinas semestrais e gratuitas recebiam
um número elevado de inscrições. Relatos apontam que
os artistas que ministravam tais oficinas procuravam
não restringir o número de inscritos, optando, muitas
vezes, por abrir novas turmas e permitir uma lotação
do espaço acima do que seria adequado, com o intuito
de preservar o interesse e o acesso aos cursos de dança.
Outra iniciativa da gestão de Rosenbaum e Bragato
foi o projeto São Paulo Dança (1987) - uma ação
que pretendia divulgar, a partir de apresentações, a
produção dos artistas na cidade. A proposta também
estimulou a efervescência das oficinas, expandindo,
em uma rede de programação, o interesse pelas ações
do CCSP. São Paulo Dança parece ter sido o embrião
do que viriam a ser os projetos da gestão Bragato na
década de 1990.
Marcos Bragato, que permanece durante 24 anos à
frente da programação, promove, nos anos de 1990,
um conjunto coeso de iniciativas que privilegiam uma
abertura a novas discussões sobre o fazer da dança.

A consolidação da programação,
entretanto, merece ser creditada a
Marcos Bragato, que permaneceu mais
de 20 anos na instituição. Depois de
atuar e dirigir, passou a fazer crítica de
dança no Jornal da Tarde e presidiu a
Associação Paulista dos Críticos de Arte.
Na briga por espaço, a dança dividia o
palco da Sala Jardel Filho com o teatro e
a música e teve, historicamente, número
mais reduzido de apresentações.

Através de propostas como Semanas de Dança (1990),
Masculino na Dança e Feminino na Dança (1992),
Dançarinos/Coreógrafos (1992), Solos Duos e Trios
(1996), alguns artistas encontraram um espaço para
mostrar os seus trabalhos e iniciar, assim, uma trajetória
profissional na dança. O CCSP concedia a muitos
desses artistas, além de espaço para apresentação
e divulgação de seus trabalhos, as salas de ensaio.
Essa década é celeiro de importantes artistas da cena
paulistana e brasileira. Inúmeros relatos enfatizam
que o espaço se tornou um refúgio da dita dança
independente, uma vez que a cidade não contava com
incentivos e disponibilidade para as pautas dos artistas
que não estavam ligados às companhias mais estáveis
como Balé da Cidade de São Paulo (1968), Ballet
Stagium (1971) e Cisne Negro Cia. de Dança (1977).
Ao assumir o cargo de diretor do CCSP, em 2001,
Carlos Augusto Calil se manifesta no jornal Folha de
São Paulo:
Quando cheguei aqui, uma das poucas
coisas estruturadas era a programação
de dança, elaborada por Marcos
Bragato, diz o diretor. O que havia,
então, seguiu sendo mantido e foi feito
um investimento na área, no sentido
de que a dança podia ser uma política
estratégica da instituição. Percebi que
no ambiente cultural paulistano, há um
ano e meio, não havia uma instituição
preocupada especificamente com dança.
E havia, sim, uma enorme carência e
demanda.11

(BOGÉA apud SERAPIÃO, 2012, p. 117)

13#

A importância de tais ações parece perder o
reconhecimento histórico quando elas são lidas a partir
do atual contexto, em que as leis de incentivo parecem
‘suprir’ as necessidades dos artistas e a proliferação
dos editais contribui para a abertura de outros espaços
independentes, mas institucionalizados. Contudo, em
um momento de total ausência de financiamentos, as
Instituições eram, sem dúvida, as principais formas de
sustentabilidade de alguns artistas.
Parece relevante dizer que só a partir de 1995 os textos
dos projetos do CCSP passam a ser assinados pelo
programador. Nos anos anteriores, os programas eram
apresentados com textos anônimos, que representavam
o pensamento da ‘própria instituição’, e não a ideia
de um responsável pela proposição. Quando se
aproxima uma transformação na lógica da Instituição,
na transição formal entre as funções de programador
e curador, é que os textos passam a ser identificados
com a figura de quem os propôs, produzindo um tipo
diferente de visibilidade. O que permanece enquanto
dúvida diante disso é: que tipo de visibilidade é essa?
O que se modifica a partir de uma identificação entre
proposta e propositor?
É preciso ressaltar que a proliferação dos cursos
universitários em dança e a migração de boa parte dos
artistas, gestores, críticos e profissionais da dança para o
meio acadêmico representam importantes dados para
compreender os modos de reflexão e programação
que estavam sendo concebidos no CCSP. O próprio
texto de Marcos Bragato, para um programa de 2005,
por exemplo, do Feminino na Dança - Tópicos sobre
diferenças sexuais - já deflagra uma articulação teórica
de natureza acadêmica:

O corpo que dança é um corpo com
seu layout fundamental. Ao promover
resultados diversos, nesse corpo que
dança, dentro de um grande arco da
estereotipia igualmente fundamental
para o entendimento de como a
cultura aceita/rejeita o que nela está
intrinsicamente tomado.
(BRAGATO, 2005, s/n)
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Nesse momento, a Instituição passa inclusive a receber
em sua programação a defesa de dissertações e teses,
fortalecendo as relações entre dança e universidade no
meio cultural.
Com a entrada de Martin Grossmann, novo diretor do
CCSP, em setembro de 2006, criam-se os Núcleos
de Curadoria no lugar da antiga Divisão de Pesquisa.
A estrutura dos núcleos de curadoria funciona com
um curador geral, um curador responsável por cada
área e uma equipe curatorial – na qual cada membro
é denominado ‘curador associado’. A princípio, a
programação de dança fica a cargo de Marcos
Bragato, Iracity Cardoso e Maria Cristina Lopes Coelho
(historiadora, ela é funcionária do CCSP desde 1997,
onde ocupou o cargo de Pesquisadora, na antiga
Divisão de Pesquisa). Em um segundo momento da
nova constituição, Bragato passa a fazer parte da
equipe de curadoria com Alexandra Itacarambi e
Maria Cristina, enquanto Iracity Cardoso assume o
posto de curadora responsável pela área da dança.
É importante entender que, a cada mudança de gestão,
outros modos de gerir o espaço são implementados;
por vezes, dá-se visibilidade e contribui-se com o que
se firmou nas discussões de dança na cidade e, por
vezes, desconsidera-se o que foi conquistado. Levando
isso em conta, o que surge é um período nebuloso, de
adaptações complexas ao novo sistema, em que ainda
não estavam claras a divisão pretendida e a função
que cada profissional deveria exercer. Nesse ano, 2006,
realizou-se a 1a Mostra de Fomento à Dança12 e a
exposição de fotos de Gerson Zanini Dança e Fotografia,
que abarcava o olhar do fotógrafo para a dança dos
anos de 1970.
É preciso ressaltar que Grossmann, que ocupa o cargo
até maio de 2010, institui a ideia de curadoria a partir
de uma referência às artes visuais, uma vez que o
termo foi capitaneado pelas Plásticas e, aos poucos, foi
se expandindo para outras áreas artísticas.
Em 2008, Lara Pinheiro é contratada para a função
de ‘curadora responsável’, com Marcos e Maria
Cristina como ‘curadores associados’. Apesar da longa
experiência como programador, Marcos Bragato não
foi o escolhido para assumir o novo cargo pois parecia
necessário contratar um profissional externo para
atender às demandas da nova configuração do CCSP.

Algumas questões parecem surgir: qual a posição de
um funcionário em uma repartição pública? Quais
são os limites que, para além das regras formais, são
impostos? E, principalmente, qual o tipo de visibilidade
possível para as ações de tais funcionários?
A partir desse momento, a estrutura dos cargos e a
atenção que a Instituição passa a ter com cada área
artística sofre uma transformação. Na tentativa de
atualizar a forma de programação que há tantos anos
estava em vigência, a opção da gestão de Lara Pinheiro,
alinhada com o projeto curatorial de Martin Grossmann,
foi a de extinguir os programas concebidos pela gestão
anterior e começar um novo projeto, adequado ao eixo
geral da curadoria.

Ao longo desses anos, muito se
experimentou acerca das diferenças
entre os sexos na dança, pretendendose também problematizar a questão
dos gêneros. Em 2009, percebemos a
necessidade de uma atualização no
discurso conceitual dos projetos da
área da dança em uníssono com as
reformulações gerais iniciadas com
a nova gestão do CCSP, desde 2005.
Atualizamo-nos, também, em relação à
atual paisagem da dança nacional (e
internacional), que vem sendo povoada
por jovens criadores que colocam seus
corpos como mediação de uma arte que
se pretende sem cânones e que solicita,
permanentemente, a manutenção da
pluralidade em todos os sentidos,
apesar e além da irredutível diferença
entre homens e mulheres, feminino e
masculino.13

Tal decisão gerou controvérsias, não somente nos
bastidores da dança, em razão de que os artistas se
sentiram alijados da discussão, sem entender ainda
qual seria a nova proposta da gestão, mas também na
mídia, que sublinha:
Acabou. Depois de 16 anos contínuos
de inestimáveis serviços prestados
à dança contemporânea, nos quais
firmou-se como principal estratégia de
sobrevivência em São Paulo, os projetos
Feminino e Masculino na Dança vão
desaparecer. (...) Assim, paira a ameaça
de que o encerramento dessa tradição,
implementada pela gestão de Marcos
Bragato no Centro Cultural, possa se
converter em perda grave para a área.14
(KATZ, 2009, D8, Caderno 2, O Estado de São
Paulo)

(PINHEIRO, 2009, s/n)
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Na finalização dos projetos Masculino e Feminino na
Dança, em 2009, a gestão propôs uma exposição de
fotos, assinada por Marcos Bragato e Maria Cristina
Lopes Coelho – Sisudez e Alegria, Protesto e Desbunde
- Cenas de formação da dança (contemporânea)
paulista, segundo Lara Pinheiro, como uma forma
de homenagear a importância e a durabilidade dos
projetos.

Agora, para homenagear e celebrar
estas que foram mostras emblemáticas
no cenário da dança de São Paulo, que
revelaram e incentivaram criadores
de danças de diversas vertentes,
propiciando um espaço permanente
de reflexão, realizamos esta Mostra
O Feminino/Masculino na dança.
Os artistas aqui reunidos foram
convidados a remontar trabalhos
que já apresentaram nas mostras
Feminino e Masculino, em anos
anteriores, com o olhar de hoje. O que
foi apresentado lá passa agora por
uma revisão conceitual, esgarçando a
discussão acerca das peculiaridades de
remontagens de repertório de grupos e
artistas contemporâneos, propiciando
olhar para essas diferentes trajetórias
enquanto processos.15
(PINHEIRO, 2009, s/n)
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Com o conceito de curadoria abarcando todas as áreas
artísticas tal como proposto por Grossmann, parece
necessário levantar uma questão: quando um eixo
curatorial abrange um conjunto de áreas específicas, é
possível pensar em uma articulação que seja sensível
aos diversos contextos?
Lara Pinheiro foi curadora na transição da gestão
Grossmann. Inicialmente, ainda estavam sendo discutidos
os parâmetros e os critérios para estabelecer uma equipe
e um eixo curatorial. A lógica proposta por Grossmann
aparece com mais evidência no período em que Alexandra
Itacarambi assume a função, com o eixo ‘Curadoria
Expandida / Dança Expandida’, como é enfatizado no
programa do Semanas de Dança, em 2010:
O Centro Cultural São Paulo apresenta
Semanas de dança - diálogos, um projeto
de temporadas de dança, articuladas
com ações colaborativas, que desafia
os grupos e artistas a criarem espaços
de encontros e trocas artísticas entre si e
com a instituição. O projeto Semanas de
Dança integra o eixo curatorial Dança
Expandida, que propõe um modo de
operar com ações inter-relacionadas,
formatos diferenciados e propostas
interdisciplinares. É parte integrante
do eixo curatorial do Centro Cultural
São Paulo para o biênio 2010/2011:
Arte/Cidade/Cultura, que está sendo
implantado de forma inédita neste ano.16

É interessante observar que esse momento reverbera
na construção da imagem do próprio CCSP nos anos
seguintes. A ideia de utilizar espaços alternativos
do Centro Cultural surge a partir da concepção de
‘Dança Expandida’. Contudo, o projeto curatorial não
está desassociado de suas condições de produção.
Apesar de ‘Dança Expandida’ ser parte de uma
concepção abrangente de curadoria, a utilização
de espaços alternativos no CCSP também passou
a acontecer pelas reformas e falta de pauta existentes
na Instituição. As complicações técnicas e logísticas
em muito contribuíram para o estímulo à dança fora
das estruturas do palco.
A gestão de Pinheiro durou apenas um ano, por conta
disso, foi através das propostas implementadas por
Alexandra Itacarambi que algumas das iniciativas
foram expandidas.
Segundo Alexandra, para a Dança
Expandida “Não elegi um tema. Os
grupos trouxeram propostas, fiz
contrapropostas, e a programação
nasceu das nossas conversas. A
característica é a interação entre as
linguagens, a mistura de dança, teatro,
circo, literatura, tecnologia, etc.” 17

O projeto Novos Coreógrafos – Site Specific é um
exemplo de tal expansão, porque, a partir de um edital
de criação e ocupação de espaços alternativos para
jovens coreógrafos, o CCSP se tornou uma referência
importante na proliferação das propostas Site Specific
pela cidade e além de ter contribuído para a construção
do entendimento do que tem sido produzido localmente
a partir dessa nomenclatura. A questão mercadológica
– lei da oferta e da procura – produziu uma série de
trabalhos que se hospedaram sob o guarda-chuva Site
Specific. Como em toda a expansão, nenhuma das
envolvidas, nem a dança e nem a Instituição, saiu ilesa
de tal ação. Ambas promoveram, mutuamente, ideias
embaraçadas e pouco esclarecedoras sobre o conceito
de Site Specific com o qual gostariam de se vincular.
Outras Instituições, como o SESC SP, inauguraram
projetos na mesma direção. Alexandra Itacarambi
permaneceu na função até ser redirecionada para
o cargo de diretora da Divisão de Ação Cultural
e Educativa do CCSP, momento em que Letícia
Cocciolito18, que havia trabalhado ao lado de Itacarambi
na função de Curadora, assume a Curadoria de Dança.
A gestão de Cocciolito, de 2011 à 2013, é marcada
pela manutenção das ações da gestão anterior, o que
parece muito compreensível, porque, tendo trabalhado
ao lado de Alexandra, os projetos instituídos também
foram produzidos com a sua colaboração.
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Nirvana Marinho, propositora do projeto #Desarquivos,
exerceu a função de Curadora por apenas 8 meses
(fev/2014 – out/2014). O principal aspecto de suas
proposições parece ter sido uma aproximação com a
história do próprio CCSP, não apenas pelo braço que
esta pesquisa assume no projeto, mas também por
outras vertentes, como, por exemplo, a ação Partilha do
Sensível (2014) que, segundo a proposta: “é um convite
para adentrar de forma poética neste espaço/tempo de
evocação e partilha dos rastros (ou memórias) e devires
do movimento de dança do CCSP nos últimos 30
anos. A partir de variados desejos e pontos de vista.”19
Relembrar alguns momentos históricos e políticos da
Instituição pode ser um caminho para rever os seus
atuais percalços, pois, a partir do relato dos artistas e
da observação das ações no CCSP, é possível perceber
uma inegável redução da importância da Instituição na
dança da cidade, em relação a outros momentos.
Contudo, para que tais ações se configurem como uma
discussão crítica, no CCSP e para além da estrutura
da Instituição, a continuidade e a insistência parecem
ser indispensáveis, porque, sem dúvida, alguns meses
não serão capazes de suprir um abandono histórico de
tantos anos.
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O artista da dança, Sandro Borelli, em entrevista20,
desabafa:

“O CCSP, infelizmente, foi perdendo
força, aquela pujança que aqui tinha até
início dos anos 2000 foi se perdendo;
(...) O CCSP é um gigante, uma história
linda, uma história incrível na cultura
brasileira, mas é um gigante que está
meio adormecido.”
Nirvana Marinho, ao ocupar o cargo de curadora e
iniciar sua proposta de gestão, se coloca essa mesma
questão, dizendo:

“(...) Eu tinha uma impressão, que foi
confirmada em reunião com a classe
artística da dança de São Paulo, do
porquê se esvaziou essa programação
nos últimos anos, então eu tentei entender
o porquê desse esvaziamento ou dessa
impressão de esvaziamento (...)”. 21

É preciso refletir, por exemplo, em um âmbito mais amplo
e profundo, sobre a redução expressiva do público que
frequenta a dança no CCSP. Alguns materiais registram,
em diferentes períodos das ações da Instituição, uma
frequência de público muito superior à que se vê na
última década, sendo que, em muitos desses períodos,
as ações não eram gratuitas, como é atualmente. A
mudança do cenário cultural e a redução dos espaços
midiáticos, obviamente, têm responsabilidade em
tal situação. Porém, construindo pequenas leituras a
partir de contextos específicos, talvez seja possível
construir um mapa que norteie algumas das mudanças
indesejadas ao longo do tempo e que, principalmente,
contribua para a proposição de novas estratégias, já
que a vitimização parcial já se mostrou pouco eficiente
como potencial de transformação.
Após a saída de Marcos Bragato da função de
programador, no período de 2007-2014, passaram
pelo CCSP cinco curadoras – Iracity Cardoso, Lara
Pinheiro, Alexandra Itacarambi, Letícia Cocciolito e
Nirvana Marinho. A perenidade que a função assumiu
– excesso de trocas na função ‘curador’ em um curto
período de tempo - parece ser uma característica dos
tempos atuais. O instigante é analisar as transformações
que foram sendo realizadas a partir das gestões e a
pouca durabilidade dos projetos que foram surgindo,
desprovidos de uma grande preocupação com a
continuidade – com exceção do Semanas de Dança,
sobreviveu às gestões e ainda permanece. Apesar da
redução do tempo de permanência dos cargos, houve
um aumento significativo de projetos por gestão. Tal
questão pode ser observada abaixo, na lista de projetos
por gestão, pois o presente texto procurou elencar
apenas as propostas que pareceram, de certo ponto de
vista, indispensáveis para as discussões que balizaram
a dança no CCSP.

Será que a curadoria de dança do CCSP pode, de fato,
ser chamada curadoria, a partir da oficialização do cargo
do curador? E, nos momentos anteriores à implementação
da figura do curador, apesar de se encontrarem sob
a nomenclatura da programação, algumas ações não
poderiam ser consideradas curatoriais?
Os momentos políticos e econômicos nunca podem,
é evidente, ser desconsiderados, mas no caso de uma
instituição pública, relacionar tais fatores parece ainda
mais urgente. As mudanças de gestão e as lógicas
pelas quais o município passa a atuar politicamente são
decisivas nas escolhas curatoriais e artísticas. Durante
toda a história da dança no CCSP, as burocracias
e normatizações estiveram presentes e, não raro,
determinaram direcionamentos no modo de pensar
a Instituição.
Por fim, retomando a reflexão inicial acerca da curadoria
como uma forma de ativar contextos, é possível
submeter as propostas curatoriais a uma reflexão
duradoura e pouco assertiva. Os contextos precisam
de um tempo variável para serem compreendidos
e, ainda mais, para encontrarem os caminhos de propor
artisticamente formas de reconfigurar ou, menos do que
isso, dialogar minimamente com um determinado nicho
artístico. E, talvez, a questão do tempo se sobreponha
a isso: como propor uma articulação capaz de ativar
e qualificar contextos sem um comprometimento com
a continuidade?
#
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Projetos realizados pelo
Centro Cultural São Paulo
1984-2014
22

Programadores:
Dulce Sanchez (1982-1984) e
Lenora Lobo e Rosa Hércoles (1984-1986)
Diretores do CCSP:
Ricardo Ohtake (8/1981-3/1983),
Fernando Lemos (3/1983-8/1983) e
José Geraldo Martins de Oliveira (8/1983-1/1986)
Ciclo de Dança Moderna e Contemporânea:
1984

“E a dança moderna e contemporânea, como está? Ao
organizar o Ciclo de Dança Moderna e Contemporânea,
o Centro Cultural São Paulo reúne os profissionais da
dança, batalhadores dentro de um panorama cultural
pouco promissor, e, em quase 30 dias de intensas
atividades, pretende fazer uma avaliação desse quadro.
Atualmente vivenciando um processo desarticulado,
os profissionais da dança moderna e contemporânea
deparam-se com uma situação caótica: a falta de
credibilidade no trabalho por parte de órgãos públicos
e particulares, acostumados a investir no tradicional,
no que com certeza dá certo, leva-os ao desencontro
de condições financeiras e de espaço para desenvolver
coisas novas. A falta de formação dos profissionais
aliado à apresentação de espetáculos tecnicamente
perfeitos, que criam uma necessidade de padrão
elevadíssimo, impede-os de se desenvolver mais,

de criar mais. As trágicas consequências são sentidas
no terrível distanciamento do profissional e seu
público — este, longe da apreciação do trabalho novo,
preso a espetáculos dos poucos grupos brasileiros
consa¬grados ou dos “balés” importados e, tantas
vezes, inacessíveis economicamente a ele. Mas
acreditem. Os grupos estão aí e mesmo relegados a
um plano classificado como não importante estão
aí, batalhando, criando, e precisando apresentar um
trabalho. É preciso chamar a atenção. É preciso gritar
alto, muito alto, para se ter a chance de ser ouvido.
O Ciclo de Dança Moderna e Contemporânea pode ser
esse grito. Ele deve representar a crença em conquistas
maiores, na união e conhecimento do profissional e
seu público.” (Texto retirado do programa/1984.)
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Programadores:

Programadores:

Marcos Bragato (1985-2007) e

Marcos Bragato (1985-2007) e

Rosa Hércoles (1984-1986)

Silvia Rosenbaum (1987-1989)

Diretores do CCSP:

Diretores do CCSP:

José Geraldo Martins de Oliveira (8/1983-1/1986),

Nief Gabriel (6/1986-4/1987) e Roberto Frizzo

Mendel Aronis (1/1986-2/1986) e

(4/1987-8/1988),

Nief Gabriel (6/1986-4/1987)

Roberto Frizzo (4/1987-8/1988),
Maria Regina Vera Pinto (8/1988-1/1989) e
José Américo Motta Pessanha (2/1989-12/1992)

Oficinas Gratuitas de Dança: 1985 a 200923

São Paulo Dança: 1987

“(…) oficinas de dança que abrangem vários estilos:
contemporâneo, clássico, moderno, capoeira de angola,
clássica indiana e hip-hop.” (Texto retirado de material de

“Promovido pelo Centro Cultural São Paulo, com o
objetivo de divulgar a produção coreográfica da cidade
(…).” (Texto retirado de matéria de jornal s/n, com a data de

divulgação/2006)

20/06/1987, título: São Paulo Dança está no fim. Com êxito)

Mostra Juvenil das Escolas de Dança: 1986

“Contando com a participação de onze escolas
previamente classificadas, a Mostra pretende propiciar
aos participantes a oportunidade de apresentarem-se
num evento que conte com a presença de um público
mais diversificado do que aquele que costuma frequentar
os pequenos espetáculos de fim de ano promovidos
no âmbito doméstico das próprias academias.”
(Texto retirado de material de divulgação/1986)
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Programadores:
Marcos Bragato (1985-2007)
Diretores do CCSP:
Maria Luiza Librandi (4/1993-12/1993),
Mirian Bolsoni (1/1994-1/2001),
Carlos Augusto Calil (3/2001-4/2005) e
Celso Curi (6/2005-2/2006)
Semanas de Dança : Desde 1990 até os dias de
hoje.
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“Desde os anos 1990, o Semanas de Dança é
reconhecido pelos profissionais de dança como
uma possibilidade de temporada de seus trabalhos
coreográficos, muitas vezes inéditos. Além de ser um
importante espaço de extroversão artística, o projeto
reafirma o desejo de se consolidar no cenário da dança
contemporânea como fórum aberto a encontros,
debates, reflexões e comunicação entre público, artista
e instituição.” (Texto retirado do programa/2011)
Masculino na Dança: 1992 até 2009
Feminino na Dança: 1992 até 2009

“Os eventos O Masculino na Dança e O Feminino
na Dança têm sido, desde a sua criação (1992), uma
vitrine para produtores culturais, críticos, pesquisadores
e artistas em geral. A curadoria tem como ponto de
partida a escolha de artistas que estejam trabalhando
com a pesquisa de linguagem. Muitas vezes, projetos
apresentados neste evento no formato de quinze
minutos, transformam-se, algum tempo depois, em
espetáculos de uma noite. Artistas que ainda eram
pouco ou nada conhecidos, ganharam projeção.
Parcerias inusitadas surgiram. E trabalhos individuais
que, normalmente, encontram pouco espaço no
mercado, foram apresentados com sucesso. Além
disso, inúmeras vezes foram convidados pesquisadores,
teóricos e críticos para comentar os eventos, no sentido
de dar um retorno ao próprio artista criador e à platéia.
Uma atitude importante para suprir uma discussão
que, muitas vezes, não é desenvolvida na mídia com a
intensidade desejada.” (Texto retirado do site do CCSP)

Dançarinos/Coreógrafos-Coreógrafos/
Dançarinos: 1992 e 1997

“Ao reabrir as portas para a dança, o Centro Cultural
São Paulo tem por objetivo configurar um panorama
daquela dança que não se submete a processos
esquemáticos. E da pluralidade de ideias sua prática
constante. Dançarinos/Coreógrafos pretende resgatar
essa dança múltipla e atual, muitas vezes à margem
do mercado por falta de oportunidades, estímulos
e suporte que promovam seu desenvolvimento
sequencial.
Coreógrafos/Dançarinos
apresenta
profissionais reconhecidos, criadores do primeiro
time que usam o próprio corpo como instrumento
do exercício experimental de linguagem. Pesquisam
em si mesmos novas formas, novos processos de
investigação e instigam no expectador novas maneiras
de recepção da dança.” (Texto retirado do programa/1992)

Mostra de Dança Clássica: 1994 até 200625

“A iniciativa tem por meta abrir espaço com a
apresentação de trabalhos coreográficos à prática
de dança clássica, como forma e meio de estimular
sua profissionalização, além de promover a seleção
e a divulgação de coreografias, intérpretes e grupos
praticantes da modalidade. Pretende-se ainda, criar
condições para um novo “olhar” sobre a dança clássica,
num estado sem companhia professional com essa
prática, e abrigar os aficionados e ávidos por essa
dança fundamentada há 400 anos.” (Texto retirado do
material de divulgação /2006)
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Solos, Duos e Trios: 1996 até 2009

Novos e Novíssimos Coreógrafos e Intérpretes:
2003

“Tradicional evento centrado em dança contemporânea
que conta com a participação de nomes consagrados
do meio. A expressão dança contemporânea significa
a possibilidade de convivência de idéias de danças
diversas e de processos em estágios múltiplos. Amplia
o território da criação para um corpo que dança e
colige métodos singulares de novos e experimentados
criadores intérpretes.” (Texto retirado de material de
divulgação/ 2009)

Dança, Workshop e Seminário: 2002

“Seminário em cinco Encontros sobre os momentos
chaves da história da dança teatral, em que se
estabelecerá conexões entre os fatos históricos e o
conceito de corpo empreendido num determinado
momento do desenvolvimento e da construção da
dança como uma arte autônoma.” (Texto retirado do
programa)

Vídeos, Workshops e Debates: 2003

Seminários teóricos e práticos envolvendo diversos
profissionais de diferentes áreas do saber para
discutirem sobre o tema: “A Dançateatro sob um
enfoque atualizado”. (Texto retirado do programa)

#24

“O Concurso tem por meta proporcionar a estudantes
e praticantes de dança, em solos ou reunidos em
duos ou trios, a possibilidade de profissionalização em
dança.” (Texto retirado de material de divulgação)
Braços e Pernas pela Cidade: Prêmio Estímulo
em Dança: 2003 a 2004

“Braços e Pernas pela Cidade foi um prêmio estimulo
em dança criado pelo CCSP em 2003. Nesse mesmo
ano recebeu o prêmio APCA de Política Cultural. Em
suas duas únicas edições (2003/ 2004) dez projetos
inéditos na área de pesquisa coreográfica de criadores
contemporâneos - artistas solistas e performers foram premiados e se apresentaram na mostra.” (Texto
retirado do site do CCSP)

Curadora:

Curadora:

Iracity Cardoso (2007)

Lara Pinheiro (2008)

Núcleo de Curadoria:

Núcleo de Curadoria:

Marcos Bragato (2007-2009) e

Marcos Bragato (2007-2009) e

Maria Cristina Lopes Coelho (2007 até a presente data)

Maria Cristina Lopes Coelho (2007 até a presente data)

Diretor do CCSP:

Diretor do CCSP:

Martin Grossmann (9/2006-5/2010)

Martin Grossmann (9/2006-5/2010)

Dança e Fotografia: 2007

Seminário Verbo Conjugado: 2008

“Desde já, o que vemos aqui tem cunho documental.
As imagens captadas pelo fotografo Gesrso Zanini
(1945-1998) são quadros em preto-e-branco de um
fundamental pedaço da história da modernidade
na dança paulista. (…) O olhar fotográfico de Zanini
teve a oportunidade de experimentar uma estética
ainda não vista aqui, o início de uma nova postura na
dança para entender seu lugar e seu tempo. Corpos
que carregavam não somente especialidades, mas
também aspectos da personalidade e de suas relações
com seu mundo.” (Texto retirado do programa e assinado por

“Evento que discutiu a linguagem da performance nas
áreas da dança, artes plásticas, teatro e música.” (Texto

Marcos Bragato e Maria Cristina B. Lopes Coelho)

retirado do relatório de gestão 2005-2008)

Jam de Dança: 2008

Encontro com dança e música. Esta ação cênica
inspira-se nas Jam Sessions de Jazz. A proposta
central é reunir artistas do corpo (coreógrafos/
performers/dançarinos) de diferentes vertentes, para
experimentar em tempo real a criação em dança. A
partir do improviso, sempre embasado na estrutura
que cada um desenvolve, os artistas experimentam seu
próprio repertório em saudável confronto com outras
propostas. (Texto retirado do programa)
Mostra Internacional de Videodança- Paradas
em Movimento: 2008

“O Centro Cultural São Paulo apresenta a Mostra
Internacional de Videodança em parceria com o dança
em foco – Festival Internacional de Vídeo & Dança. O
público poderá acompanhar videodanças em 10 TVs
de plasma espalhadas pelo Centro Cultural.” (Texto
retirado do folder de divulgação)

Sisudez e Alegria, Protesto e Desbunde –
Cenas da formação da dança (contemporânea)
paulista: 2008

“Exposição de fotografias e mostra de vídeos do acervo
de dança do Arquivo Multimeios do CCSP- de 8 de out.
a 7 de dez. Foyer e Passagens do CCSP.” (Texto retirado do
relatório de gestão 2005-2008)
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Curadora:

Curadora:

Alexandra Itacarambi (2009/2010)

Letícia Cocciolitto (2011-2013)

Núcleo de Curadoria:

Núcleo de Curadoria:

Maria Cristina Lopes Coelho (2007 até a presente data)

Maria Cristina Lopes Coelho (2007 até a presente data)

Diretor do CCSP:

Diretor do CCSP:

Martin Grossmann (9/2006-5/2010) e

Ricardo Resende (7/2010-6/2014)

Ricardo Resende (7/2010-6/2014)

Zona de Risco: Experimentações inéditas em
formatos originais: 2009 a 2010

“Projeto concebido para o Espaço Cênico Ademar
Guerra como um laboratório interdisciplinar e
experimental de criação e apresentação, que pretende
promover o intercâmbio entre diferentes artistas e
estimular a inovação nas linguagens artísticas.” (Texto
retirado do programa/2009).

Novos Coreógrafos-Novas Criações: Site
Specific : 2009 até os dias de hoje26

“(…) projetos voltados para a criação de espetáculos
de dança baseados nos conceitos de Site Specific,
ou seja, uma proposta de criação em que o local de
apresentação interfere diretamente na montagem, ele
é parte da criação da narrativa do espetáculo. Quem
conhece o CCSP sabe o incrível potencial de criação
no espaço. Os interessados em desenvolver obras
no local deverão propor, além do espetáculo, ações
artístico-educativas como workshop, conversa ou ainda
outra que possa abrir sua criação para o diálogo com o
público.” (Texto retirado do site)
Projeto Dança Expandida: 2009 à 2011

“Dança expandida discute a obra sobre vários prismas
simultaneamente, extrapolando a concepção inaugural
da criação coreográfica. Nesta edição “piloto”, o projeto
reúne performance, videodança recriada no entorno do
Centro Cultural, workshop, espetáculo e debate sobre a
obra.” (Texto retirado de material de divulgação/2009)
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Manutenção dos projetos da gestão anterior.

Curadora:
Nirvana Marinho (2/2014 à 10/2014)
Núcleo de Curadoria:
Maria Cristina Lopes Coelho (2007 até a presente data)
Diretor do CCSP:
Ricardo Resende (7/2010-6/2014) e
Augusto José Botelho Schimidt (11/2014 até a
presente data)

Dança ao Redor (performances, práticas e

Reflexões & # desarquivos # feiradetrocas,

reflexões): 2014

dança no CCSP (2014)

A Curadoria de Dança do Centro Cultural São
Paulo retoma com nova frente de trabalhos a que
chamamos Dança ao Redor que, em 2014, reforça o
intuito de proporcionar regularidade e continuidade
à programação de dança. Constitui um pensamento
de diálogo com a dança na cidade de São Paulo, o
que inclui atividades de difusão e também formação.
Olha também para o futuro, em forma de potenciais
residências e observa o que se passa ao pensar
uma ação direta com o público. A Dança ao Redor
apresenta suas ações artístico-educativas: Reflexões,
seja presencial ou online, periodicamente convida
estudantes, pesquisadores e interessados em discutir,
falar sobre dança, com a experiência do diálogo;
Práticas é o espaço para formação com o espírito
agregar os colegas para uma aula, podendo variar
a carga horária, mas com o intuito de celebrar e
dançar junto; e, finalmente, Performances, em uma
compreensão ampla de apresentações e intervenções.

(…) é um lounge, um café com bolo, um ponto
de encontro dos artistas da dança que estiveram
presentes em mais de 30 anos de história do CCSP. A
proposição artística de Cláudia de Souza se iniciou em
setembro com uma pesquisa no Arquivo Multimeios
do CCSP, concomitante a uma ação semelhante a
Achados e Perdidos, ou seja, os registros pesquisados
são postados em redes sociais para rastrear pessoas
e histórias e saber onde se encontram agora. Para
partilhar memórias, emoções e vivências, convidamos
os artistas para as feiras de trocas #1, em outubro, e
#2, em novembro, mediadas de intervenções poéticas
e conversas informais. É um projeto que reforça e
alimenta tanto o acervo como nossa relação presente
com a dança da cidade. (Texto retirado do site)

(Texto retirado do site)

Programas e materiais de divulgação: os textos podem ser
encontrados no Acervo Multimeios, do Centro Cultural São
Paulo, ou através do site: www.centrocultural.sp.gov.br.

50 anos de golpe da Ditadura (2014)

Já em março, anunciando o início das ações do Centro
Cultural São Paulo a respeito dos 50 anos de Golpe da
Ditadura, a Curadoria de Dança do traz o espetáculo
“Colônia Penal” da cia. Carne Agonizante de Sandro
Borelli, companhia de dança contemporânea de São
Paulo, além de convidar Márika Gidalli e, em abril, Décio
Otero para integrar a 1a mesa redonda do “Imaginário
dos 50 anos do Golpe”. Está previsto ainda, em junho,
o solo “Sobre expectativas e promessas”, de Alejandro
Ahmed, diretor do Grupo Cena 11, de Florianópolis em
parceria com o Rumos Difusão do Instituto Cultural
Itaú e um trabalho inédito de Sheila Ribeiro, seguindo a
reflexão acerca deste imaginário do golpe da Ditadura.
(Texto retirado do site) #
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NOTAS

1. No ano de 1986, quem assina o anuário é Simone Coelho
e, em 1988, Cássia Navas.
2. Anotações do seminário ministrado pela Profa. Dra.
Christine Greiner, no Programa de Comunicação e
Semiótica – PUC-SP, em 17 out. 2014.
3. Disponível em: <http://www.centrocultural.sp.gov.br/
Sobre_o_CCSP.html>. Acesso em: 02 dez. 2014.
4. Como iniciativa do Sindicato dos Profissionais de Dança
do Estado de São Paulo, o ENDA estreia em 1982, com
a direção de Maria Pia Finócchio. “O Encontro Nacional
de Dança é destinado aos profissionais de dança em
atividade e contempla também as categorias amadora e
semiprofissional. A seleção é feita por ordem de inscrição
e os premiados são convidados para a próxima mostra. No
corpo de jurados estão personalidades do mundo da dança,
que têm o papel de avaliar o desempenho dos grupos,
escolhendo os que se destacam. Disponível em: <http://
www.memorial.org.br/2012/07/enda-tradicional-encontronacional-de-danca-celebra-31-anos/>. Acesso em: 05 dez.
2014.
5. Nascida na Hungria, em 1922, radicada no país desde
1940, Maria Duschenes foi uma das introdutoras da dança
educativa moderna no Brasil. Dedicando-se sobretudo
à difusão dos ensinamentos de Laban, formou diversos
bailarinos, coreógrafos, atores, professores de dança e de
teatro. Disponível em: <http://www.centrocultural.sp.gov.br/
danca/mariaduschenes.asp?pag=1>. Acesso em: 10 dez.
2014.
6. Havia também o espaço “Piso 796”, conhecido como
“Porão” (atual Espaço Cênico Ademar Guerra), que, nessa
época, destinava-se somente ao teatro adulto. Em 1998, o
espaço começa a ser utilizado nas oficinas de dança, e em
2007 acontece a 1a Mostra de Fomento à Dança.
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9. Klauss Vianna (Belo Horizonte MG 1928 - São Paulo
SP 1992). Klauss desenvolveu seu trabalho entre 1950 e
1992 (…) sempre teve como principal objetivo a criação
de movimentos, respeitando e utilizando a individualidade
do sujeito. Sua pesquisa baseou-se na estrutura e no
funcionamento do corpo para a criação das instruções
que servem de ignição para o movimento. Disponível
em: <http://www.portalabrace.org/ivreuniao/GTs/
DancaTecnologia/Um%20olhar%20para%20Klauss%20
Vianna%20-Neide%20Neves.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2014.
10. Disponível em: <http://www.helenakatz.pro.br/midia/
helenakatz91175090016.jpg>. Acesso em: 15 nov. 2014.
11. CALIL, Carlos Augusto, In BOGÉA, Inês. Mostra olha para
nova produção mineira. Folha de São Paulo/Acontece,
02/06/2004. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.
br/fsp/acontece/ac0206200401.htm>. Acesso em: 07 dez.
2014.
12. Fomento à Dança da Cidade de São Paulo: criado em
setembro de 2006, através da Lei 14071/05. Desde sua
primeira edição, compromete-se em destinar recursos
para pesquisa, produção, circulação e manutenção de
companhias estabelecidas na cidade há pelo menos três
anos, trabalhando pela difusão, reflexão e formação de novos
públicos e criadores em dança contemporânea. Disponível
em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
cultura/fomentos/danca/>. Acesso em: 06 dez. 2014.
13. Disponível em: <http://www.centrocultural.sp.gov.br/
saiba_mais/danca_ofemininomasculino_lara_2009_0528a06-21.asp/>. Acesso em: 15 nov. 2014.
14. Disponível em: <http://www.helenakatz.pro.br/midia/
helenakatz71245957009.jpg>. Acesso em: 22 nov. 2014.

7. Em novembro de 2011, essa sala passou a ser
exclusivamente utilizada pelo cinema.

15. Disponível em: <http://www.centrocultural.sp.gov.br/
saiba_mais/danca_ofemininomasculino_lara_2009_0528a06-21.asp>. Acesso em: 15 nov. 2014.

8. Entrevista realizada em 10/11/2014, no Centro Cultural
São Paulo, para a composição do vídeo-documentário que
compõe o projeto #Desarquivos.

16. Disponível em: <http://www.centrocultural.sp.gov.br/
saiba_mais/danca_semanasdedanca_2010_04-28a06-20.
asp>. Acesso em: 17 nov. 2014.

17. AE. Centro Cultural São Paulo abre ‘Semanas de Dança’.
2010. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/agencias/ae/
diversao/detail/2010-04-28-1023950.shtml>. Acesso em:
09 dez. 2014.
18. Letícia Cocciolito foi convidada pelo projeto a conceder
entrevista, mas optou por não se manifestar.
19. Disponível em: <https://m2.facebook.
com/profile.php?v=timeline&timecutoff=1409257753&page=4&sectionLoadingID=m_timeline_loading_div_1420099199_1388563200_8_4&timeend=1420099199&timestart=1388563200&tm=AQAVP8jljSewYA0D&id=803689899652670>.
Acesso em: 10 dez. 2014.
20. Entrevista realizada em 10/11/2014, no Centro Cultural
São Paulo, para a composição do vídeo-documentário que
compõe o projeto #Desarquivos.
21. Entrevista realizada em 10/11/2014, no Centro Cultural
São Paulo, para a composição do vídeo-documentário que
compõe o projeto #Desarquivos.
22. Mapeamento organizado em julho de 2014 pela
pesquisadora Ana Teixeira. Vale ressaltar que esses são os
projetos até o momento catalogados, o que não impede a
existência de outros. (Pesquisa realizada no CED – Centro
de Estudos em Dança).

e novas propostas de comunicação entre a dança
contemporânea e seus diversos públicos”, explica Leticia
Cocciolito, curadora de dança do CCSP. Disponível em:
<http://monadorf.ig.com.br/tag/espaco-cenico-ademarguerra/>. Acesso em: 17 dez. 2014.
25. A data de finalização desse projeto não é clara,
assumimos, aqui, o que consta no texto de divulgação.
26. Esse projeto ganha outra roupagem em 2014, na gestão
da curadora Nirvana Marinho: “O Edital Novas Criações –
Site Specific” amadurece, propondo que, depois de cinco
edições, possamos pensar na linguagem site specific, e não
se somos novatos ou experientes. O importante neste edital
é pensar a experimentação artística e as potencialidades do
espaço arquitetônico do CCSP para a dança. Ao contrário
do incentivo aos novos coreógrafos, a proposta é que
o edital estimule a investigação da dança nos espaços
abertos, em diálogo com o público, com a arquitetura, com
as linguagens vizinhas e torne evidente como a dança vem
trabalhando com um pensamento provocativo do corpo,
inclusive quando este está fora do palco.” Disponível em:
<http://www.centrocultural.sp.gov.br/CCSP+_danca_textos_
curatoriais_nirvana_marinho.html>. Acesso em: 11 dez. 2014.

23. As oficinas foram ganhando outros títulos, tais como
workshops e cursos regulares.
24. O Semanas de Dança é o único projeto que resiste
ao tempo e às mudanças de gestão. Vale sublinhar que
o nome permanece, mas o modo como cada gestão lida
com essa proposta é distinta. Na gestão de Cocciolito, por
exemplo, a questão do público teve relevância, a saber:
A novidade desse ano é que o projeto articula as
temporadas das companhias com diversificadas ações
de mediação, que pretendem atingir gente nova, que não
está necessariamente próxima à linguagem da dança. “O
Semanas desse ano recebeu o nome de Públicos, pois a
ideia é criar uma oportunidade, tanto para a instituição,
quanto para os artistas, de experimentar novos formatos
29#
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Projeto: # Desarquivos:
Nirvana Marinho (curadora fev/2014 - out/2014) e
Maria Cristina Lopes Coelho* (curadora associada
desde 2007)
Coordenação de pesquisa: Ana Teixeira
Pesquisa: Ana Teixeira e Fernanda Perniciotti
Textos: Ana Teixeira, Fernanda Perniciotti e
Rodrigo Monteiro
Projeto gráfico: Juliana Santos
Pesquisa documental: Arquivo Multimeios (CCSP)
e Coleção Memória do Centro Cultural São Paulo
Vídeo-documentário:
Direção e edição: Osmar Zampieri
Entrevistas: Ana Teixeira e Fernanda Perniciotti
Câmera: Osmar Zampieri e Yuky Guimarães
Roteiro: Ana Teixeira, Fernanda Perniciotti e
Osmar Zampieri
Agradecimentos: CCSP, Gaby Imparato, Nirvana
Marinho, Maria Cristina Lopes Coelho, Pepê,
entrevistados, funcionários do CCSP, Tucarena.
(*): Historiadora, é funcionária do CCSP desde 1997, no
cargo de Pesquisadora da antiga Divisão de Pesquisa, e, em
2007, passa a atuar como Curadora Associada, no Núcleo
de Curadoria.

Entrevistados:
Alexandra Itacarambi
Dulce Maltez
Iracity Cardoso
Lara Pinheiro
Lenora Lobo
Maria Cristina Lopes Coelho
Nirvana Marinho
Rosa Maria Hercoles
Sandro Borelli
Sílvia Rosenbaum
Programadores/curadores:
Dulce Sanchez (1982-1984)
Lenora Lobo (1984-1986)
Rosa Hércoles (1984-1986)
Marcos Bragato (1985-2007)
Silvia Rosenbaum (1987-1989)
Iracity Cardoso (2007)
Lara Pinheiro (2008)
Alexandra Itacarambi (2009-2010)
Letícia Cocciolitto (2011-2013)
Nirvana Marinho (fev/ 2014-out/2014)
Andrea Thomioka (nov/2014 até a presente data)
Esta pesquisa está vinculada ao vídeo-documentário
‘os conceitos de programação e curadoria no
CCSP 1982 - 2014’, disponível no Acervo Multimeios CCSP.
São Paulo, dezembro de 2014
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os conceitos de programação
e curadoria no CCSP
1982-2014

Foto:
Denilton Gomes (1953-1994)
em Serra dos órgãos (1992)
Fotógrafo: João Caldas
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