
Pas de deux
Parceria entre empresas patrocinadoras e companhias de dança
proporciona resultados positivos para as duas partes

Quando se fala em espetáculo
de dança, imagina-se um teatro gla-
mouroso, uma platéia selecionada,
horas a fio de contemplação de obras

clássicas, certo? Errado. No Brasil,
especialmente, esta é uma arte rica

a diversidade em sua forma e
concepção. Por isso mesmo é apre-

ciável por tantos e variados tipos de
públicos. A maioria das companhi-

as, entre elas as mais famosas como
Corpo, Stagium, Débora Colker, Lia
Rodrigues e Balé da Cidade de São
Paulo, faz dança contemporânea,
que bebe em variadas fontes da cul-
tura nacional. Folclore, ritmos e len-
das que retratam a cultura das mais
diferentes tendências se transfor-
mam em coreografias admiradas
| r platéias de todos os matizes.

Toda a magia dos espetáculos
também atrai a atenção de grandes

corporações, interessadas em asso-
ciar seu nome a espetáculos memo-

ráveis. "A dança é o segundo produ-
to de artes cênicas - o primeiro é o
teatro - mais beneficiado por patro-

cínios atualmente", afirma o presi-
dente da Articultura Comunicação
consultor de patrocínio cultural,
Yacoff Sarkovas. O apoio se dá, prin-
cipalmente, a partir das facilidades
fiscais oferecidas às empresas pela

Lei Rouanet e se tornou vital para a
arte, uma vez que o investimento
direto do Estado tem sido insignifi-
cante nos últimos oito anos. Isso não
significa que a lei seja perfeita. Profis-

sionais do meio torcem para que seja
melhorada e que o governo estabe-
leça políticas próprias para o setor.

Para os profissionais da dança,
o patrocínio, mais do que um por-
to seguro para viabilizar espetácu-
los, possibilita a pesquisa e remu-

Diversidade de público c um dos grandes atrativos para as empresas patrocinadoras

nera de forma decente bailarinos,
cenógrafos, músicos, produtores,
e toda a mão-de-obra envolvida na
estrutura e no dia-a-dia das compa-
nhias. "Com o patrocínio que te-
mos anualmente, deixei de ser a
'faz tudo', contratei uma produto-
ra e passei a pagar de forma mais
digna minha equipe", testemunha
Lia Rodrigues, diretora da compa-
nhia que leva seu nome. Em 2002,
o grupo carioca recebeu R$ 300
mil da Brasil Telecom, patrocina-
dora da companhia há dois anos.

Os recursos oriundos das em-
presas privadas permitem cobrir os
custos da companhia, que não são
pequenos. A infra-estrutura tem de
levar em conta, por exemplo, a par-
ticipação em festivais e mostras na-
cionais e internacionais e a realiza-
ção de turnês. "Não adianta você
desenvolver um belo trabalho e não
difundi-lo", comenta Lia. De 1996 a
2000, a companhia sobrevivia gra-
ças ao apoio que recebia da Prefeitu-
ra do Rio de Janeiro, de R$ 50 mil
anuais. O grupo catarinense Cena
11, também patrocinado pela Brasil

Telecom e que recebe verba similar
à da companhia Lia Rodrigues, é
outro exemplo da realidade vivida
por esses artistas. Alejandro Ahmed,
coreógrafo e um dos diretores do
grupo, paga o preço pela proposta
intrigante que fez a companhia des-
pontar em 1992—a de usar tecnolo-
gia como extensão do corpo. "Só o
tapete de borracha que utilizamos
em nossos espetáculos In Perfeito e
Violência custam R$ 15 mil". Agora
Alejandro e sua equipe de 14 profis-
sionais fixos trabalham no projeto
SKR - Skinners Box - para o qual
estão sendo desenvolvidos dois ro-
bôs com o auxílio da UFSC - Uni-
versidade Federal de Santa Catari-
na. "Sem investimento jamais con-
seguiríamos evoluir nossa propos-
ta", admite.

Planejamento

O grupo Corpo, que saiu de
Minas Gerais para conquistar o
mundo há 15 anos, é uma empresa
de 60 funcionários, metade mão-
de-obra fixa. Neste momento, a
companhia fecha sua programação

para 2005 e começa a agendar 2006.
"São 80 espetáculos por ano, muito
mais do que eu gostaria de fazer",
desabafa o diretor artístico do Cor-
po, Paulo Pederneiras. Para ele, a
importância maior do patrocínio a
longo e médio prazo é permitir um
melhor planejamento. "Hoje temos
intervalos anuais de três meses,
que são dedicados a criação, pes-
quisa, e desenvolvimento artísti-
co", diz. O atual patrocinador do
grupo é a Petrobras. No passado,
Shell, Telemig, Caixa Econômica
Federal e DuPont do Brasil já asso-
ciaram suas marcas ao balé, que
tem platéia cativa na Alemanha,
nos Estados Unidos e na França—
onde já foi residente por três anos
-, entre outros países estrangeiros.

Para quem nasceu em meio à
ditadura militar - em 1971 — e en-
frentou uma verdadeira aversão do
sistema à cultura, patrocínio cultu-
ral significa um avanço e tanto. É
assim que a diretora de uma das mais
antigas companhias de dança brasi-
leira, o Ballet Stagium, Marika Gui-
dali, vê a lei de incentivo e o interesse
pelas artes como um todo que se fez
despertar nas corporações. Seu"tra-
balho de bandeirante" permanece
vivo à frente de uma estrutura que
comporta 150 profissionais, dos
quais 17 são bailarinos.

A BR distribuidora, empresa
da Petrobras, e o Instituto Camar-
go Corrêa patrocinam o trabalho
anual da companhia, que fez 120
espetáculos em 2002. Os recursos
atendem, ainda, ao vasto trabalho
de formação e de inclusão social
do Stagium, característica marcan-
te do grupo desde os seus primór-
dios - em 1974, seus bailarinos
viajaram ao longo do Rio São Fran-
cisco para dançar para as popula-
ções ribeirinhas. "A cultura é a
saída para qualquer país, depois de
direitos básicos como saúde, ali-
mentação e educação", receita a
diretora da companhia.
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