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CAFIERO, Carlota. Literalmente underground: quatro grupos de
Campinas participam do 1° Circuito Centro .da Te,;ra d~ ~~es
Cênicas a ser realizado em um teatro localizado debaixo da
terra. ,ciQrreioPopular, Campinas, 25 jul. 2002.
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CARLOTACAFIERO

Do Correio Popular
carlota@cpopulal:com.br

Snovastendênciasteatrais brasileiras seencontrarão,
em São Paulo, de maneira bastante inusitada: debaixoda terra. Dozegrupos de teatro advindos de diferentes cidades e Estadosapresentarão seusespetáculose
ministrarão oficinas num evento literalmente underground: é o 10Circuito Centro da Terra de Artes Cênicas,organizado pelosdiretores e encenadoresRicardo Karman
e Renato Cohen, que será realizado num teatro que fica cinco
andares abaixo do solo, no bairro Sumaré.
Dentre os grupos, quatro são de Campinas - Lume, Boa
Companhia, Cordex e Neo Tao -, que foram escolhidos por
Cohen. "São grupos que aliam o teatro à pesquisa antropológica, à performance, à mistura de linguagens e à tecnologia",
explica o encenado!:
O 10Circuito Centro da Terra de Artes Cênicas está sendo
realizado com o patrocínio da Petrobras. O projeto foi um dos
seis selecionados- de um total de 282projetos - pelo 10Programa Petrobras de Artes Cênicas na categoria Programação de
Salase Circuitos.
Osgrupos que seapresentarãonestaprimeira ediçãoforam
divididos em três blocos- Linguagens Híbridas; CorpoeAntropologia; Perjormancee Tecnologia- de acordo com as linhas de
pesquisa de cada grupo.
Além dos espetáculosapresentadostoda semana,de quinta a domingo,haverámesasredondasabertasaopúblico e workshops para artistas e interessados. "O nosso interesse não é
somentemostrar o que osgrupos estãoproduzindo, mas trocar
experiências e detectar tendências contemporâneas", conta
Karman.
Todos os grupos que irão se apresentar no evento são de
fora do município de SãoPaulo, exceto Otávio Donasci e Grupo, que fecha a programação com o espetáculoGabarete Vzdeocriaturas, dentro do bloco Performance e Tecnologia.Há grupos teatrais de Sergipe,Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro
etc.,todos dentro da linha experimental de teatro. "São experimentais, mas todos fundamentados na pesquisa", diz Karman,
que diz gostar do teatro produzido em Campinas. '~ cidade se
caracteriza, cadavezmais, como um centro de teatro depesquisa", diz, referindo-se principalmente ao Lume - Núcleo Interdisciplinar de PesquisasTeatrais Unicamp.
Além dos grupos Lume e da Boa Companhia - mais conhe-

cidosdo público e prestigiadosem festivaispelo Brasil e no
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mund~- doiso~trosgruposdeCampinas
s~dos_hápoucotempo estãono proJeto:NeoTaoe Cordex.O últImo eformadopor
alunosdo 30 anodeartescênicasdo Instituto deArtes da Uni-
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campoEm SãoPaulo, irá apresentar o espetáculoAs Suplican-

c"ti
,l:t;~
~

~;'"1;J("

,,:.'i"i"-""
I.

'

r
o.

.L","

tes,dirigido por lsa Kopelman, mestranda na Unicamp. A linha
de p,esquisad? Corde~ es!á na poética trágica na cena contemporanea e na lIllprovlsaçao.
As Suplicantes, por exemplo, é uma montagem baseada
numa tragédia desconhecida,provavelmente de Ésquilo, na qual o protagonis-

NeoTao:

-

;mprov;'.ção em

cena que pode
até chocar

I

ta é o coro formado pelos atores. No elenco, estão Bruno de Assis Garcia, Mateus
Zoccoloto, Mariana Cegar Coral e Gisele Fryberger. O Cordex irá se apresentar
no bloco Corpo e Antropologia.
Neo Tao é o nome do grupo performático formado em 1997, mas que retoma suas atividades agora, depois de dois
anos parado. Segundo o performer e piercer Filipe Espíndola (um do~ fundadores
do Studio Nômade Comunicação e Arte,
em Campinas), o Neo Tao trabalha com
a linguagem plástica, eletrônica, sonora
e performática (incluindo body art), sem
roteiro pré-deflnido. Isso poderá ser visto e sentido na performance Ciclotaoro,
que estréia em novembro no I Circuito do
Centro da Terra. "É um teatro de sensações. O público terá de percorrer os corredores e andares do Teatro do Centro da Terra, para ver as
obras e performances, até chegar ao teatro, onde farei uma suspensão", conta Espíndola. A suspensão consiste em erguer uma
pessoa através de ganchos que perfuram a pele.
O Neo Tao é formado por Daniel Sêdae Rogério Borovik (projeção), Felipe Espíndola (body art, performance), Paulo Costa
(animação), Marina Reis e Samira Brandão (performance),
Francisco Ivan Russo (bonecos), Erik Thurm (efeitos sonoros).
IDEALIZADOR

O idealizador do 10Circuito Centro da Terra de Artes
Cênicas, Ricardo Karman, formou-se como arquiteto, mas
chegou a cursar alguns anos na EAD (Escola de Arte Dramática) e trabalhou por cinco anos com o diretor do Centro de
Pesquisa Teatral (CPT) Antunes Filho. Fundou, em SãoPaulo, a Cia de Teatro Multimídia, com a qual criou e dirigiu os
espetáculos Viagem ao Centro da Terra (ganhadora do Prêmio She1l2001)e A Grande Viagem de Merlin, junto a Otávio
Donasci. O Teatro do Centro da Terra foi fundado há cerca de
dezanos,no subsolo de um edificio, e tem capacidadepara cem
pessoas.
.12Circuito Centro da Terra de Artes Cênicas - De 19 de agosto a 1Q
de dezembro,no Teatrodo Centro da Terra(Rua Piracuama,19, Suma-

ré,SãoPaulo,
fone:11.3675-1595).
Ingressos:
R$20,00.
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