
Clipping Cristian Duarte

IMPRENSA 
fragmentos 

“Uma obra em diálogo com o infinito”  

“São vários os convites, um mais inteligente que o outro, para se entrar em The Hot One Hundred 
Choreographers, e um deles é a maneira como Cristian Duarte dança materiais tão diversos. Há 
um cuidado atento para qualificar cada gesto sem outras inflexões que aquelas que formam a 
sua materialidade. Esse modo de apresentar coisas tão diferentes se abre para uma outra 
conversa, aquela que discute o que, de fato, faz uma obra ser o que é.”  

“Vai sendo desfiada uma sequência de propostas saborosas, recheadas de vitalidade e de 
consistência, que nos põe na posição de participantes de um jogo sem vencedor. O dado que 
esse palco/site joga sobre nós (sim, aqui o comando do jogo foi invertido) é a capacidade de 
refletir – esse hábito cognitivo em franco desuso porque insistimos em ter respostas rápidas para 
perguntas prontas.”  

“...Cristian Duarte, um daqueles raros intérpretes capazes de transformar em dança todos os seus 
movimentos...The Hot One Hundred Choreographers poderia ser transformado em material 
didático para arejar o ensino da dança aqui e em muitos outros lugares.”  

Helena Katz  
ESPECIAL PARA O ESTADO | São Paulo  
C12 | Caderno 2 | DOMINGO, 7 DE SETEMBRO DE 2014  

“Biomashup, resultado da terceira edição do projeto de residência artística Lote#, comprova a 
consistência e fertilidade deste trabalho de pesquisa dirigido por Cristian Duarte desde 2011. 
Concebida em um local histórico de São Paulo, a Casa do Povo, a obra promove um jogo de 
resignificações – do espaço, do movimento, do tempo -, estabelecendo com o público uma 
dinâmica sensorial que estimula a percepção em ritmo incessante e compartilhado”. 

Ana Francisca Ponzio (Prêmio APCA 2014IRevista APCA) 

“uma rara combinação de densidade e beleza [que] inaugura um modo de dizer o próprio e 
o comum no corpo.” 

"Os diferentes conhecimentos que se estabilizaram no corpo de cada um dos seis 
excelentes intérpretes vão sendo mostrados não como suas posses e sem atá-los aos 
pronomes pessoais. A forma que cada passo toma aparece como um desígnio (de 
design, de desenho, de destino), ou seja, vai simplesmente acontecendo como uma 
organização motora indispensável para o corpo dançar. Esse jeito que despoja 
consegue misturar o geral (vida) e o particular (história pessoal)." 

Helena Katz, Caderno 2IO Estado de São São Paulo 
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"The Hot One Hundred Choreographers é uma viagem através da história da dança...Cristian 
Duarte passa de Mary Wigman para Michael Jackson, de Isadora Duncan a De Keersmaeker sem 
ser uma proposta ilustrativa ou narrativa. Sua abordagem é mais como um jogo de dança que 
mostra o que o corpo do dançarino mantém na memória e escolhe disponibilizar. Cristian Duarte 
oferece aqui sua história da dança através de um solo lindamente jogado."  

Valérie Da Costa  
Oublier la danse | DDC / Vidéodanse | © Centre Pompidou 2014  

"Com Biomashup, a segunda de duas performances que o artista da dança brasileiro Cristian 
Duarte apresentou no Festival Internacional de Artes 'pré-temporada festival OPEN em 
Cingapura, ele provou ser um mestre de investigação do corpo. Biomashup, como seus outros 
trabalhos, The Hot One Hundred Choreographers, que é um estudo sobre o funcionamento do 
corpo. Mas, ao contrário de The Hot One Hundred Choreographers que relacionava o corpo 
diretamente para a política da memória, Biomashup foi um exercício de pureza visceral, 
emoldurando o corpo para o que claramente era - uma entidade física”. 

Lee Wai Mun, The Straits Times, de Cingapura 

"As funções do corpo de Duarte funcionam como armazenamento para experiências de dança. 
Armazenamento que se estende como ele incansavelmente a fim de enriquecer a sua própria 
língua de movimentos, passando os resultados para a memória do corpo e tê-los disponíveis a 
qualquer momento. Duarte brilhantemente refere-se a Xavier Le Roy e sua escultura corpo em 
Self-Unfinished com seu pino na parede. E, no entanto, seria errado atribuir agora uma peça ou 
coreógrafo para cada um dos movimentos de Duarte.”  

"...Definitivamente vale a pena o esforço de verificar esta lista na internet não apenas uma vez, 
mas várias vezes (www.lote24hs.net/hot100), não apenas o esquema de cores muda a cada nova 
entrada, mas também nomes dos coreógrafos mudam de lugar. Não há melhor maneira de 
descrever a permeabilidade dança-coreográfica de Duarte para estilos de dança e seus 
representantes, de Vaslav Nijinsky para Saburo Teshigawara e de Martha Graham para Michael 
Jackson...O primeiro fim de semana do Festival Flow-Dance atingiu um grande final com este 
premiado (São Paulo) solo "HOT 100" do bailarino-coreógrafo brasileiro Cristian Duarte. Mundo 
encontra NRW."  

Klaus Keil  
Crítica da performance no Barnes Crossing no Wachsfabrik center of arts Flowdance Festival 
traduzido por Silvia Werner ©TANZweb  

"Então a ideia de tributo ocorre-me e eu começo a esquecer o que eu não reconheço, o que não 
está lá. Antes, os coreógrafos apareciam como notificações do Facebook em minha cabeça...Mas 
no final, eles começam a não ter importância...há uma simplicidade tocando à abordagem de 
Duarte; uma espécie de sensação de recém-casado entre ele e esses trechos, arrancado de 
história tanto recente e distante. Seu compromisso com a forma e duração tem uma 
generosidade que eventualmente me move de um lugar de dormência...Vendo estrelas. Sinto 
como tradução. Destilação. Condução. Como química e biologia se confundindo."  
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Charlie Ashwell  
Bellyflop Magazine London 2013  

“O bailarino Cristian Duarte expõe a multiplicidade de coreógrafos que marcaram o seu 
percurso. Sua dança os une, para além de empréstimos e técnicas, e desperta os fantasmas que 
habitam um corpo- paisagem. Mas do quê, então, um corpo é feito? De osso, carne e órgãos? A 
dança existe, talvez, para tocar o corpo como um arranjo de memória, produzidas por 
experiências de vida. Em The Hot One Hundred Choreographers - Os cem coreógrafos "Hot", 
Cristian Duarte aborda cem performances ou coreógrafos que influenciaram seu percurso 
artístico. Para este dançarino contemporâneo brasileiro, não significa expor um catálogo de 
trechos selecionados. E para seu público, não se trata de verificar o seu nível de cultura, 
reconhecendo essa ou aquela referência. Em vez disso, afeta a circulação na memória de um 
corpo, ele próprio diretório de si mesmo, pela plasticidade do que se passa por aqui, ali, 
responde, encoberta-se, perfura-se ou desenrola-se, em diferentes distorções, acordos 
provisórios em deslocamentos discretos. Todo o conhecimento sensível, feito de experiência em 
primeiro lugar, e nada linear. Felizmente.”  

Gérard Mayen  
CNDC - Angers | December 2012  
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Tamanho da Letra

25/03/2013
Oficinas Culturais

A Oficina Cultural Oswald de Andrade
recebe de 25 a 28 de março o PROJETO:
LOTE#2 - ocupação artística que propõe
um ambiente de experimentação em
dança com participação de treze artistas
residentes, além de convidados
internacionais. A coordenação é de
Cristian Duarte.

 

A abertura da ocupação acontece na
segunda-feira, 25 de março, a partir das
19 com a Coreografia#18 –

Homenagem a Oswald de Andrade, com Daniel Kairox, Piá, Susabi e Tom Monteiro. Em
seguida haverá o lançamento de um fanzine de crítica de dança.

 

O projeto PROJETO: LOTE#2 conta com aberturas contínuas de suas atividades por meio
de:

 

Experimentos Abertos: ações que serão desenvolvidas pelos artistas ao longo da residência na
Oficina Cultural Oswald de Andrade. A proposta promove aproximações e trocas de
ferramentas, metodologias, estéticas, dramaturgias e referências entre os artistas residentes
e convidados, estudantes, pesquisadores e público interessado. Artistas residentes: Alexandre
Magno, Aline Bonamin, Bruno Freire, Bruno Levorin, Carolina Mendonça, Clarice Lima, Daniel
Fagundes, Eros Valério, Júlia Rocha, Leandro Berton, Sheila Arêas, Tarina Quelho e Rodrigo
Andreolli.

 

Intervenções: seis artistas convidados também farão intervenções pontuais com caráter de
“encontro-situação”, com duração de três dias e formato proposto pelos convidados. Serão
selecionados 10 participantes por encontro, que se juntarão aos artistas residentes. Em
março, os artistas convidados são Thomas Lehmen (Alemanha) e Paz Rojo (Espanha).
Inscrições pelo site do projeto.

 

Cristian Duarte é graduado pela P.A.R.T.S. – Performing Arts, Research and Training Studios,
em Bruxelas. Foi colaborador do Estúdio e Cia. Nova Dança entre 1994 e 2000, cocriador da
Plataforma DESABA (Prêmio APCA 2008) e autor de “Hot 100 – The Hot One Hundred
Choreographers” (2011), “We Think, We Like That” (2010), “Médelei – Eu Sou Brasileiro e
Não Existo Nunca” (2006), “Pressa” (Prêmio APCA 1999), entre outros.

 

Programação
 

Dia 25 de março
 A partir das 19: Coreografia#18 – Homenagem a Oswald de Andrade, com Daniel Kairox, Piá,

Susabi e Tom Monteiro.
 Em seguida haverá o lançamento de um fanzine de crítica de dança

 

Dia 26 de março
 13 às14h: Rádio Lote

 16h30 às 17h30: Happy Hour com Gunter, Yves e Pina – Daniel Fagundes
 17h30 às 18: Hora do Choro – Aline Bonamin e Clarice Lima

 18h às 19h: Arco íris 1 – Alexandre Magno
 19h30 às 21: Experimento Aula – Daniel Kairoz

 

Dia 27de março
 12h às 13h: Rádio Lote

 

Notícias

Poiesis Imprensa Compras Transparência Trabalhe Conosco
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Transitions 

Wed May 2 2007 
Bonnie Bird Theatre, Laban, Creekside, London, SE8 3DZ 

 
Bills don't usually get more mixed than at a performance by Laban's professional training company, 

Transitions. The 12-strong troupe is touring till July, mostly in the UK, with a programme of four 
dances drawn from a repertory of five in total. Two I wouldn't hesitate to see again. 

 
Inspired in part by themes that occupied sci-fi author Philip K Dick, Pablo Ventura's 'Nexus-6' is the 
result of a decade's worth of work with computer-aided choreography. Six dancers in gunmetal-

blue unitards moved robotically along geometric paths. At first I wondered if their splay-legged 
angularity was meant to be some kind of android-like piss-take of Cunningham technique. But then 

Ventura's 'man or machine' mechanics, often floor-based and always finely-sculpted, became 
absorbing on their own as the dancers made the choreography's clean lines seem like second 

nature. The standouts, here and throughout the evening, were Brooke Smiley (small but so strong) 
and Robert Guy (well-built with a big jump). The piece benefited further from Ross Cameron's 

sophisticated lighting design of coloured tubes suspended in front of a framed scrim. 
 

Even better was Cristian Duarte's 'it'. Three dancers in black casuals walked, then ran, 
onstage before upending themselves in a legs-in-the-air clump. Limbs swayed like 

tendrils. They then started to roll very slowly together, like a misshapen ball, down a 
diagonal line taped to the floor. Others joined them, diving into what became a sort of 

human planet whose flailing struggle to progress was both comic and tragic. The 
planet was miked, too, amplifying the crunchy, crinkly plastic bags the dancers had 

secretly brought with them. The thing temporarily broke apart as bodies mercurially 
rolled away from and then back towards each other, along with new recruits. An 

enlarged planet allowed Duarte to spring ever-wittier surprises upon us. Limbs and 
heads stuck out of the unwieldy, seething mass. There were also jets of aerosol 

spray, and rubber-soled shoes placed on others' feet. A cigarette was smoked and an 
apple, carrot and water bottle passed around. A transistor played 'Stuck in the Middle 
With You.' Later, after the planet had decomposed and dancers were crawling away 
like freakish accident victims, we heard 'Lean On Me.' Was the irony too obvious? I 

didn't mind. This funny, fascinating full-company work is a true original, and faithful to 
an audacious, metaphorical vision that was bigger than the dancers. Meaning, it was 

much more than just another pleasant showcase for budding talent. 
 

Pity the piece that follows this. Still, set to the percolating music of Vivaldi and Pergolesi, Aszure 
Barton's 'Alto' wasn't at all bad. Here the dozen dancers simulated wriggling ardour and airily 

furious passion. It could be a more convulsively carnal companion piece to Jenni Kivelä's somewhat 
disappointing sextet 'November'. Her sweet-natured, tentative memory piece lacked both tension 

and cohesion. The fifth dance was a revival of Henri Oguike's 'Brightside', from 2002. Nine dancers 
flew through cascades of entrances and exits in the wake of some mock-Bondian stealth. Clever, 

fleet and lightweight. 
 

Donald Hutera 
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