SPCD apresenta a exposição
fotográfica “Jogo de Corpo”, na
Biblioteca de São Paulo,
a partir de 11 de junho

Jogo de Corpo | Foto André Porto

Fotos registram bailarinos em instantes inspirados em imagens marcantes do futebol brasileiro
Nesse ano de copa do mundo no Brasil, a São Paulo Companhia de Dança – mantida pela Secretaria de
Cultura e o Governo do Estado de São Paulo, sob direção de Inês Bogéa – apresenta, a partir de 11 de
junho (quarta-feira), na Biblioteca de São Paulo (Avenida Cruzeiro do Sul, 2630), no Parque da
Juventude, a exposição Jogo de Corpo - ensaio fotográfico de dança inspirado no futebol – um registro
dos movimentos dos corpos e da bola suspensos no ar. As imagens são do fotojornalista André Porto.

Nesta exposição cada foto registra um instante inspirado livremente em imagens marcantes do futebol
brasileiro, que agora ganham vida de novo nos corpos dos bailarinos para comemorarmos juntos o jogo
de corpo do futebol brasileiro.

“Uma partida de futebol tem um paralelo interessante com uma coreografia nas questões técnicas, de
estilo e táticas, elementos fundamentais para a expressividade na dança e no futebol. No gramado, os
jogadores têm grande jogo de corpo, levando a bola por caminhos impensados, driblando o adversário,
criando um desenho inusitado. A bola colada no pé ganha espaço no passe para o outro jogador. O
marcador que bloqueia sinuosamente dança com o outro. O que se esquiva, contorna e recebe a bola,
num movimento preciso dos pés e a lança para outro que continua a jogada. O jogo tem um equilíbrio
entre o ataque e a defesa, entre a paixão e a razão” comenta Inês Bogéa, diretora artística da SPCD.

________________________________________________________________________________
Sobre André Porto

Formado em Arquitetura, André Porto, 41 anos, atua como fotojornalista desde 1998. Nascido em São
José dos Campos (SP), já trabalhou em diversos veículos de comunicação como os jornais Agora São
Paulo e Folha de S. Paulo e as revistas IstoÉ, Bravo! e Rolling Stone. Em 2003, venceu o Prêmio Folha de
Jornalismo e recebeu Menção Honrosa no Wladimir Herzog de Direitos Humanos. Atualmente é
fotógrafo do jornal Metro em São Paulo.

________________________________________________________________________________

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA
direção artística | Inês Bogéa
Criada em janeiro de 2008 pelo Governo do Estado de São Paulo, a São Paulo Companhia de Dança é
dirigida por Inês Bogéa, doutora em Artes, bailarina, documentarista e escritora. Ao longo desse
período já foi assistida por um público superior a 340 mil pessoas em seis diferentes países, passando
por aproximadamente 61 cidades, em mais de 390 apresentações.

A Companhia apresenta um repertório variado, que vai do clássico ao contemporâneo. Em 2014 sua
marca de inovação e tradição se mantém com seis novas estreias. Entre as obras inéditas está a
remontagem de La Sylphide (1836), pelo argentino Mario Galizzi – um marco do balé romântico visto
no corpo dos bailarinos de hoje. O coreógrafo também remontará o clássico dos clássicos: o Grand
Pas de Deux de O Cisne Negro (1876) de Marius Petipa e Le Spectre de La Rose (1911) de Michel

Fokine, em um balé clássico moderno. A SPCD ainda fará uma criação do coreógrafo Édouard Lock,
diretor da Lala Human Steps, do Canadá, e a remontagem de workwithinwork, de Wiliam Forsythe.
Na terceira edição do Ateliê de Coreógrafos Brasileiros a SPCD tem estreia das criações dos jovens
Rafael Gomes e Cassilene Abranches. Além das apresentações em cidades do interior do Estado de
São Paulo em 2014, a São Paulo Companhia de Dança vai circular por capitais brasileiras e por países
como Alemanha, Áustria, Chile, Itália e Israel.

A dança tem muitas histórias, e para revelar um pouco delas a Companhia criou a série de
documentários Figuras da Dança que traz para você essa arte contada por quem a viveu. A série
conta hoje com 26 episódios e, ao final de 2014, completará 30 títulos lançados. Este ano você
poderá conhecer as carreiras de Paulo Pederneiras, Eliana Caminada, Jair Moares e Mara Borba. A
SPCD também produz a série de documentários Canteiro de Obras e livros de ensaios.

Os Programas Educativos e de Formação de Plateia para a Dança, outra vertente de ação da SPCD,
vem no movimento da Companhia – a cada cidade por onde nos apresentamos encontramos pessoas
que apreciam e praticam a arte da dança. Na Palestra Para os Educadores temos a oportunidade de
diálogo sobre os bastidores dessa arte; nas Oficinas de Dança, um encontro para vivenciar o cotidiano
dos bailarinos da SPCD e no Espetáculo Aberto para Estudantes e Terceira Idade a proposta é de ver,
ouvir e perceber o mundo da dança e por meio do Dança em Rede, uma enciclopédia de dança online
disponível no site da Companhia, mapeamos a dança de cada cidade por onde a SCPD passa.

A SPCD busca uma conexão com a plateia pela paixão, curiosidade e percepção do mundo da dança
em movimento. A Companhia é um lugar de encontro dos mais diversos artistas – como coreógrafos,
iluminadores, fotógrafos, professores convidados, remontadores, escritores, artistas plásticos,
cartunistas, músicos, figurinistas e outros – para que se possa pensar um projeto brasileiro de dança.

SERVIÇO:
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA JOGO DE CORPO | SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA
De 11 de junho a 30 de julho | terça a sexta das 9h às 21h | Sábados, domingos e feriados
das 9h às 19h.
Biblioteca de São Paulo - Parque da Juventude
Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 - (ao lado da Estação Carandiru do Metrô)
Telefone: (011) 2089 0800
Ingressos: Grátis
Censura: Livre
Este release está disponível para download no site da SPCD em www.saopaulocompanhiadedanca.art.br em
Comunicação | Releases. Fotos das coreografias da Companhia em alta resolução também podem ser baixadas
no mesmo site no link Comunicação | Download.

Para entrevistas ou mais informações:
São Paulo Companhia de Dança
Marcela Benvegnu - Coordenadora de Educativo e Comunicação | (11) 3224-1389 |
marcela.benvegnu@spcd.com.br
Paula Freitas – Assistente de Comunicação | 11 3224 1367 | paula.freitas@spcd.com
Thiago Augusto – Assistente de Comunicação | 3224 1345 | thiago.souza@spcd.com
Secretaria de Estado da Cultura
Janaína Vieira| (11) 2627-8169| janvieira@sp.gov.br

