Carlos
Fontinelle
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Carlos Fontinelle foi formado pela super Alice Arja, uma batalhadora incansável da arte de
dançar, e com ela estudou durante sete anos. Aos 15 anos de idade, ele começou um trabalho em paralelo, o qual realiza até hoje em conjunto com o competente professor e coreógrafo
Caio Nunes e sua Companhia, a Caio Nunes Cia. de Dança. Mas Carlos não trilhou apenas
com esses dois grandes ícones da dança brasileira e sempre sonhou ser um coreógrafo,
como ele mesmo diz: “não dá para viver de um só trabalho na arte, há que se dedicar a dois,
três ou até mais trabalhos ao mesmo tempo”. Partindo deste princípio, Carlos seguiu com
dedicação a sua arte, trabalhando também com outros ícones da dança, como Nelma, da
Petite Danse, Spinelli, Deborah Colker, Cia. Lumini, entre outros.
A AllDance já publicou alguns trabalhos de Carlos Fontinelle em grandes companhias, mas
desta vez temos o prazer de mostrar o Carlos dançando e coreografando a sua própria companhia – Viva Cia. de Dança.
Com a grande ajuda de sua mestra Alice Arja, a parceria com Caio Nunes e ainda passando
pelas mãos de várias outras celebridades da dança, Carlos Fontinelle conquistou reconhecido
espaço na dança – hoje, podemos considerar Carlos Fontinelle como uma sólida promessa
brasileira de grandes trabalhos de dança. Com um rico e criativo trabalho de dança contemporânea, e de altíssimo nível técnico, Carlos segue extasiando o público com belos espetáculos, diferentemente de muitos outros que temos visto no cenário da dança contemporânea
– trabalhos confusos e sem sentido, que pouco exploram as infindáveis possibilidades de
movimentos cadenciados e ritmados, pois desvinculam a emoção da ação, entediando o
espectador e obrigando-o a entender o que não é entendível. Ora, se o público assiste a um
espetáculo de dança, os movimentos devem levá-lo – ainda que sentados – a algum lugar, ao
palco! Interação entre público e intérprete é preciso rolar. Como é possível o público entender
o que fazem no palco se não o direcionam a um sentido? E, em muitas ocasiões, sequer beleza visual, como figurino, cenário, luz, pode ser apreciada. Dancem, mas com motivo, prazer
e entendimento; deixar o público de fora não está com nada! Um espetáculo de dança assim,
sem eira nem beira, internamente, nada o justifica enquanto objeto artístico – na realidade,
nesses casos, nem são espetáculos “de dança”! Destacamos um trecho de um dos textos
de Arthur Xexéu, publicado no Jornal O Globo: “Desisti de tentar entender qual é a graça de
entrar numa sala apertada, com mais 20 pessoas, sentar numa cadeira desconfortável para
ver um grupo — bem, grupo é modo de dizer; geralmente, são três ou quatro bailarinos...
bem, bailarino é modo de dizer... enfim, recapitulando: três ou quatro dançarinos pelados (se
é dança contemporânea, para que gastar com figurino?, devem se perguntar os coreógrafos
modernos), estáticos, sentados no chão e que, a cada 15 minutos, fazem, bem lentamente,
um movimento circular com o dedão do pé direito. Tudo isso sem música. Afinal, é uma experiência coreográfica. E com muito gritos. Como se grita na dança contemporânea.Tô fora”.
A dança contemporânea, com sua liberdade, pode ser uma arte poderosa e influenciadora,
desde que se saiba para onde é levada e o que o que se faz com essa liberdade. Dançar
(de fato!) deve não só afetar o próprio intérprete, mas, ao mesmo tempo, e principalmente,
o público.
Existem, sim, grandiosos espetáculos de dança contemporânea, com figurinos, músicas e
elementos coreográficos impactantes, como os de Deborah Colker, entre outros, e também
os de companhias nem tão conhecidas, como a de Carlos Fontinelle, por exemplo, que merecem ser patrocinadas e passar nas licitações públicas. Porém, infelizmente, os editais dessas
licitações, muitas vezes, são manipulados e os recursos obtidos através dos impostos que
o povo paga caem em sua maioria sempre nas mãos do que há de pior na dança brasileira.
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Penúltimo trabalho de Carlos Fontinelle, foi desenvolvido e
realizado em duas semanas quando, então, subiu ao palco do Teatro Ziembinski (Tijuca/RJ), em setembro passado.
Carlos juntou sua Companhia, que é composta por 6 bailarinos homens, alunas e amigas das escolas de dança Petite
Danse e Alice Arja e a Laso Cia de Dança de Carlos Laerte,
reunindo um grupo de adolescentes de expressão e altíssimo nível técnico que exibiram um bonito trabalho: “junto
com o grupo fui meio que construindo com cada bailarino
um sonho e criando meios de interpretar cada história”, conta Carlos.
O espetáculo tem vários momentos de sonhos, como o de
um casal em que a mulher viaja no sonho de ser uma empresária e ele é um cara totalmente romântico que leva flores para a amada, tentando agradá-la, porém ela não quer
saber de nada e segue em busca de sonho, deixando-o em
seus sonhos desesperados. Também o sonho de uma a menina que deseja casar e ter filhos com um príncipe encantado e viver ao seu lado por toda vida. Em outra situação,
a sonhadora quer ser uma pop star famosa, uma funkeira,
sonha em ficar rica e ter todos os homens aos seus pés. E
outros momentos, também sonhados.
Quando todos se juntam no palco são os momentos dos pesadelos, representando o medo que toma conta de nossas
mentes quando nos deparamos com as dúvidas sobre ir, vir,
seguir em frente, retroceder, fugir, arriscar..., instantes de
total desorientação de pensamentos e sonhos conturbados.
Tudo realizado de forma bem nítida a vista do público, que
viaja em uma dança com objetivos claros e definidos, com
propósito e direção firme, longe de doideiras e maluquices
descabidas. Os bailarinos estiveram perfeitos.
Um belo trabalho. Parabéns, Carlos.

“Quais são seus sonhos? O quanto valem? Qual o tamanho
deles? Como medi-los? Como guardá-los? Como realizá-los?... Sonhar mantém a alma jovem. Falar de sonhos é
tratar de uma relação de sentimentos, que se misturam e se
interpõem a todo o momento. Determinar o tamanho disso
pode ser um estudo sem fim. Não há balança para medir o
peso, ou escalas para determinar seu tamanho e grau de
importância pessoal. Por isso, digamos, de maneira coletiva, que todos têm consigo um punhado de sonhos...”, declara Carlos Fontinelle.
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Um Punhado
um belo e criativo

de Sonhos
espetáculo de
Coreógrafo Carlos Fontinelle

Um Punhado de Sonhos é um espetáculo coreográfico que
aborda os sonhos nas suas diferentes concepções. Entendendo os sonhos como a expressão das necessidades da
alma, o espetáculo fala da maneira como eles são capazes
de alimentar e mover o homem em seu inconsciente, ao
longo dessa efemeridade do tempo cotidiano, com horas
atropeladas e dias corridos.
Também fomenta a capacidade de impulsionamento sobre
novas realidades e a maneira como acabam sendo responsáveis pela criação de trajetórias, nas suas mais variadas
perspectivas. Este trabalho conta, através da dança, curtas histórias de diferentes personagens, e outras coletivas,
apontando como toda essa poética também é revelada num
perfil social. Traz a discussão dessa propriedade dos sonhos de formar no homem a intenção e a capacidade de se
projetar, se lançar, se mover, gerar ciclo e criar ritmos.
Concepção, Coreografia e Direção: Carlos Fontinelle / Assistente de Ensaio: Rodrigo Marcell /
Cenário: Moquifo – Criações Artísticas (André Sigom/
Giselle Leal) / Produção Textual: André Sigom /
Figurino: Sabrina Youtshuji / Assistente de Produção: Bruna Fontinelle / Realização: Fontinelle Produções Artísticas
Produção e Ass. de Imprensa: Claudia Bueno
Bailarinos: Andressa Chagas, Raissa Bastos, Marina
Nogueira, Pedro Theme, Carol França, Raquel Castro,
Felipe Santos e Yuri Maia
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Assessoria de Carlos Fontinelle entrou com a Viva Cia. de Dança
no projeto novos coreógrafos, e conseguiu uma pauta, encaixando o espetáculo "FLORES", no Centro Coreográfico-TijucaRJ., em outubro deste ano, com uma companhia de dança
composta de 6 homens, falar de flores não seria o ideal em
outras épocas, hoje é diferente.
"sempre quis falar de flores com um elenco só de homens, todas
coreografias vem sendo pesquisadas por mim a mais de 3
anos e deixei pequenos detalhes para cada bailarinos", conta
Carlos, A flor rosa com seus espinhos é ligado a mulher por
tradição, algo feminino, muito lógico, só que as sociedades
estão mudando conceitos nos tempos atuais, o homem esta
mais sensível as atitudes femininas e as mulheres estão
ficando mais ligadas as atitudes masculinas. Hoje, busca-se um
equilíbrio entre os dois sexos, hoje o homem já se cuida mais,
se preocupando com aparência, se entrega mais ao romantismo
das rosas, mesmo porque, hoje eles são muito mais cobrado
pela sociedade, principalmente no trabalho, logo, falar de flores
se relacionando ao homem é um situação bem mais natural que
em épocas passadas. O espetáculo, "FLORES", tem início
com canto Gregoriano passando a influência da Igreja católica
representada pelas rosas branca, interpretando esta relação de
a vida e morte, onde, cada bailarino trabalha um tipo diferente
de morte representando várias religiões e seus conceito de
cultos, rituais, folclore em relação a morte.
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No vídeo temos o homem correndo sem rumo, onde, corre e não
sai do lugar, a relação cotidiana entre o homem e a mulher e flores. O banho de rosas na bacia é pensando em lavar, limpar, como
no tomar banho de mar, limpeza do ano velho é uma renovação.
Cleópatra tomava banho de rosa para purificação no perfume da
flor. A morte com sua dança agressiva e as velas iluminando o ambiente é o final, onde, todo mundo morre e as religiões se juntam.
Carlos Fontinelle trabalhou com a atualidade e o lado oculto das
religiões, sem perde a sensibilidade da dança e, também, sem força
muito com o vídeo, que aparecer no final do trabalho sem tirar a
atenção do público, não poluindo a dança, veio para completa e não
abstrair, um vídeo próprio para o momento.
"Quando eu vou a um espetáculo eu quero sair com alguma coisa
dali, assimilar alguma coisa, é horrível sair de um local apagado
do que se viu. A dança fala por ela mesma, tem diversas forma de
dançar, mais o público esta ali para assistir e entender alguma coisa, eu vou para um lugar eu quero tirar algum proveito e consegui
captar alguma coisa. Tento sempre contar uma certa história, para
o público assimilar". Fala Carlos Fontinelle do seu trabalho que realmente tem um propósito, com entrada e saída.

Espetáculo de danças: Flores.
Local: Centro Coreográfico do Rio de Janeiro.
Coreografia e concepção: Carlos Fontinelle.
Bailarinos: Danile Lack, Bruno Lobo, Rodrigo Rivera, Carlos
Fontinelle, Carlos Eduardo, Felipe Santos.
Produtora Cultural: Claudia Bueno.
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