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APRESENTAÇÃO

Desde o início da minha carreira como coreógrafa, meu interesse estava em explorar a dança com outros “elementos do mundo”. Muitas coisas
foram instigadoras, mas desde cedo o “mundo da imagem” foi o que me fascinou. Minha primeira empreitada nesse sentido foi em 1994 quando criei a
coreografia Modus, um dos quadros do espetáculo Babélica, obra resultante
do Projeto Dança coordenado por Marina Herrero e promovido pela Secretaria do Estado de Cultura de São Paulo. Um simples retroprojetor, desses
utilizados para dar aula, proporcionou aos dançarinos de Modus interagir com
imagens criadas em tempo real. Uma dançarina junto ao retroprojetor e
posicionada no proscênio fazia desenhos que eram projetados nas costas nuas
de quatro mulheres. A tez branca daqueles corpos, interrompida pelos cabelos longos que as dançarinas possuíam, tornava-se o suporte para uma imagem que dançava no espaço. Os traços tornavam-se a sombra da mão de
quem riscava e que logo passava a dialogar com aquelas mulheres. Há 12 anos
atrás fiz então o público regozijar-se com aqueles corpos ora preenchidos de
rabiscos coloridos e ora sendo içados pelos pés, apertados, empurrados,
suspensos e esmagados por aquela enorme mão-sombra. Surpresas encontradas naquele instante pelos dançarinos a partir da configuração disponibilizada
na ocorrência da obra. Os ensaios haviam servido apenas como rascunhos de
procedimentos possíveis e não para a fixação de movimentos e imagens
pré-definidas.
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A “imagem que dança” transformara-se então na minha busca, assim
como seus dispositivos de produção. Naquele momento inaugural para mim,
o uso do corpo despido de coreografia e agindo no ato do acontecimento
em sintonia com um “corpo de luz” já apontava para o que se tornariam minhas palavras-chave para a investigação: imersão, interação e tempo real
na dança.
Contudo, a aspiração pela dança em relação com as tecnologias
imagéticas foi sempre pautada e vislumbrada por mim a partir de um entendimento de mundo onde todas essas informações faziam parte, não as via de
forma desconexa. Certamente aquela minha visão de mundo, aquela época
sem apoio filosófico ou conceitual, colaborou em muito com o caminho que
encontrei e trilhei, culminando hoje com a publicação deste livro. A partir de
tal entendimento, pude ficar indiferente as maquiagens ciberpunks por vezes
impostas a quem deseja trilhar esse percurso. Tal roupagem robocop para
mim nada significava e foi justamente isso que comecei questionar e discutir.
O aprofundamento realizado durante o período da Pós-graduação no
programa de Comunicação e Semiótica foi oportuno para que uma abordagem crítica, e espero que imparcial, fosse realizada sobre a implicação e uso
das novas mídias em nossa sociedade. As tecnologias da Cultura Digital são
portanto discutidas nestas páginas com o intuito de despí-las da roupagem
de super heroínas ou como estruturas nefastas e voltadas à destruição da
humanidade.
Apesar desta publicação estar ocorrendo três anos após a defesa da
tese, optei por apenas acrescentar alguns dados, atualizar alguns itens e complementar com minhas obras produzidas após 2003. Não tive a intenção de
re-escrever o trabalho, pois minha pretensão é que este livro sirva como um
retrato do que eu pude perceber aquela época e das articulações e reflexões
que eram importantes naquele instante. Considerando ainda o desenvolvimento exponencial das novas tecnologias e a natureza da produção de um
livro que possui um tempo necessário para isto, não me pareceu conveniente
tentar superar ou competir com a temporalidade diferenciada desses dois processos díspares. Solicito ao leitor portanto lembrar desta minha escolha, pois
isso evitará um anseio por informações inéditas do mundo das novas mídias e
da dança, novidades aqui consideradas como questões de menor importância
para a discussão que este livro se propõe.
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Dei a minha tese o título de (Sopa de) Carne, Osso e Silício. As metáforas
(ocultas) na dança-tencnologia, a qual ganha nesta versão para livro o título de
Dança na Cultura Digital. Escrevo sem o artigo – “A” Dança – deixando ao
leitor o gosto da dúvida podendo considerá-la como verbo ou como substantivo. Trata-se de olhar para o fenômeno da dança (substantivo) na Cultura
Digital e verificar aquele que dança (verbo) neste novo contexto.
A Cultura Digital nas minhas considerações é esse universo caldaloso
que tem propiciado a emergência de novos fenômenos pela inevitável implicação entre o que somos e aquilo que temos aprendido, produzido e recolocado no mundo. Cultura Digital como um contexto processual de um
inevitável trânsito entre corpo e cultura.
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