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□ No próximo fim de. semana, a partir das lOh,
estara acontecendo mais uma maratona de Somaterapia na cidade, à rua Sarmento Leite, 975, dirigidos pelo somaterapeuta Décio de Melo. O encontro
tem a finalidade de proporcionar um primeiro contato com a Soma, e a partir de então os participantefonnaremgruposi de terapia.
UI>0 dia 24, às 20h, acontecerá no Museu de
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Artes do Rio Grande do Sul, o performance Sculpture
Show, de Leonardo Câmara Canto, com música composta por Ricardo Severo, elenco de 13 atores dirigidos
por Renato Campão, produção de Stella Maris Ainhorn e maquiagem de Scalp Cabelereiros. O show se
divide em sete atos independentes: Rabi, Aerobics,
Bahian Tanz, Coane-Shapped Bambolé, Bumba meu
Boy, Skateboard e Soft Matisse Lady.
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Assunto.

SCULPTURE SHOW
^ 24 de outubro, ainda sem horário fixado, acontecerá no
Museu de Artes do Rio Grande do Sul a performance Sculpture
Snow, de Leonardo Câmara Canto, com música composta por
Ricardo Severo, elenco de 13 atores dirigidos por Renato Campão, produção de Stella Maris Ainhom e maquiagem de Scalp
Cabelereiros. O show se divide em sete atos independentes: Rabi
Aerobics, Bahian Tanz, Conne-Shapped Bambolé, Bumba *Mv
Boy, Skateboard e Soft Matisse Lady.
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As esculturas vivas de
Leonardo Câmara Canto
Hoje às 20 horas, no Margs, o artista plástico mostra o seu Sculpturc Show, com a participação
de 15 atores dirigidos por Renato Campão. Apresentação única, com entrada franca
MARGARETH DE PAULA
Editoria 2o Caderno/ZH
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á faz algum tempo que o público de
Porto Alegre não assiste a um espe
táculo tão criativo e inédito como o
que estará sendo apresentado hoje à
noite no Museu de Arte do Rio
Grande do Sul. É a performance Sculptu
re Show, criada pelo artista plástico Leo
nardo Câmara Canto. Quinze 15 atores,
dirigidos por Renato Campão, estarão
servindo de suporte para as “estruturas
escultóricas” criadas por Leonardo —
através dos atores, as obras ganham mo
vimento e personalidade. E é desta cir
cunstância, conforme o artista, que resul
ta o caráter circunstancial da obra, que
pode ter diferentes leituras em vários am
bientes e ser animada por diferentes ato
res, cada um com características próprias.
O show se divide em sete atos indepen
dentes: Rabi, Aerobics, Bahian Tanz,
Conne-Shapped Bambolé, Bumba meu
Boy, Skateboard e Soft Matisse Lady.
“Durante todo o show há uma analogia
entre exposição e performance, os dois
sentidos utilizados para a palavra inglesa
show”, e, consequentemente, entre palco
e pedestal”, informa Leonardo. Com seu
Sculpture Show, ele confessa que gostaria
de dar uma virada na concepção de expo
sição. A surpresa está no fato de que ator
e estrutura escultórica juntos formam a
escultura em movimento. A falta de qual
quer um destes elementos faz com que
não exista escultura ou show. “Desta ma
neira, rompem com a condição da exposi
ção de arte, onde quem se move é o
público”. Então, o artista criou um evento
em que visitantes e obras têm iguais chan
ces de movimento. Para conseguir o efeito
de movimento nas esculturas, quando
portadas por pessoas, Leonardo utilizou
materiais como .esponja, tecido, algodão,
lycra, tendo como estrutura arames de
diferentes tipos. “Elas são todas maleáveis
e moldáveis ao corpo”, o que permite a
modificação da forma, conforme se de-

senvolve a cena”.

ESCULTURA ORGÂNICA - Nesse contex
to todo, a música tem uma função impor
tantíssima: estruturar os movimentos do
show. E uma trilha sonora foi composta
especialmente para a performance, pelo
compositor e tecladista Ricardo Severo.
Também a luz contribui decisivamente: é
usada de forma a revelar determinadas
facetas da escultura. As exposições ante
riores de Leonardo Câmara Canto foram
com pintura, mas ele já tinha como tema
a figura humana, numa espécie de prepa
ração para o trabalho que está realizando
agora. É sua primeira experiência com
escultura e ele diz que, apesar de ter
começado com concreto, sentia falta do
movimento. Partiu então para a fibra de
vidro, até chegar a materiais mais maleá
veis, “que tivessem uma estrutura corres
pondente à orgânica”.
Da maneira como foram criadas, as
peças do Sculpture Show só existem en
quanto vestidas por alguém. “Sem tei
pessoas como estrutura elas ficam reduzi
das a simples material”, salienta Leonar
do. Ao esboçar as esculturas, ele desejava
que transmitissem “um clima de sensuali
dade que só uma pessoa pode passar
portanto criei estruturas maleáveis”. C
diretor cênico Renato Campão acrescenta
que, por sua vez, os atores que as vestem
apesar de estarem nús ou semi-nús, “tên
que possuir a neutralidade de objetos sen
se tomarem replicantes”.
O Sculpture Show já foi apresentadc
em São Paulo há duas semanas, no Scalp
em evento paralelo a Bienal, com sucesso
“Não poderia ser diferente, pois as coisa
previsíveis, pré-determinadas, não tiran
mais ninguém de casa”, observa Campão
Os atores que participam da exposição-es
petáculo são Cristina Poli, Déborah Fino
chiaro, Denise Ovádia, Eduardo Rava
Goretti Grossi, Jaime Ratinecas, Julian;
Barros, Juliana Stenzel, Patsy Cecatc
Paulo Tum, Pierre Olive, Sayonara Soza
Silvana Leal, Tarcísio Garcia e o próprii
Renato Campão.

