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Dance / PICK OF THE WEEK

Monterrey / MEXIQUE
23 oct.04

USA - Los Angeles

sept.2003

à propos de la tournée de la Compagnie Mulleras aux Etats-Unis
(représentations au Skirball Center de Los Angeles, les 17 et 18 septembre 2003)

COMPAGNIE MULLERAS
mini@tures

Dans la capitale mondiale de l'image, dans le lieu même où s'invente les
représentations qui, déferlant sur la planète, modèlent et formatent jusqu'à
nos désirs, il est rassurant de voir le corps reprendre ses droits.
En effet, la Compagnie Mulleras, dans un travail d'orfèvre patient et précis,
nous invite à mesurer l'image, sa puissance, son impact, à l'aube d'un
corps de danseur devenu notre champion. Individu, c'est à dire
irréductible, face aux facéties tragi-comiques d'une main géante qui
cherche à s'en emparer, l'artiste luttera jusqu'au bout !
Souvent drôle ce spectacle visuel qui plaît, selon la formule consacrée de
l'ancien music hall, aux grands et aux petits, n'en pose pas moins , sans
prétention mais avec force, la question de la liberté.
Que peut encore ce corps vivant, même le plus virtuose, face à la puissance
de cet univers imagé ,qui ,s'il est virtuel, n'en n'est pas moins capable de
transformer le réel , de le manipuler dans des scénographies parfois
cruelles?
Grand Architecte devenu fou , image d'un dieu marionnettiste sans autre
propos que la manipulation elle même, ou puissance de fictions qui jettent
parfois de jeunes âmes trop fascinées dans de sanglantes parodies, les
lectures de ce spectacle , mêlant vivant et artificiel, sont multiples mais
toutes concourent à nous faire prendre conscience de la fragilité de notre
liberté.
N'est ce pas en définitive, la plus haute fonction de l'art?
Laurent Deveze, Attaché Culturel

Pour plus d'information : www.mulleras.com

USA - Los Angeles
critique du spectacle "mini@tures"
représentations au Skirball Center
les 17 et 18 septembre 2003

September 24 , 2003

http://loyolan.lmu.edu/Archives/9-24-03/A%20&%20E/story9.html

Dance Review
‘mini@tures’ Tests the Imagination
Fusion: Dance company combines movement with multimedia to create eclectic work of art.

By Sarah Romanowsky / Asst. A&E Editor

When dancer, choreographer and artistic director Didier Mulleras first conceived
the production of “mini@tures, Phase 2” with Magali Viguier-Mulleras, one speculates if
they even knew what kind of quirky, eccentric outcome they would come across.
“mini@tures, Phase 2” combines the contemporary dance of Compagnie Mulleras with
multimedia, creating a relationship between the two in which the dancers may control the
visuals and the visuals may control the dancers. The dancers and multimedia screen
sometimes work in conjunction with one another and at other times independently.
Whatever artistic decisions are taken throughout “mini@tures, Phase 2,” both dancers and
the busy screen are present on stage throughout the entire performance — lively and
imaginative.
Compagnie Mulleras consists of three legs-of-granite females who have the strength and
flexibility of any classically trained dancer and the personality to match. Their costumes
consist of small spandex shorts — accentuating their muscular legs – and loose, sheer
shirts, each of a different color, accenting their individuality. Throughout the performance
the three females keep straight, tough-looking expressions on their faces, allowing their
bodies to speak for themselves. Typical of many contemporary dance companies, the
choreography treats the dancers as sexless — opposed to classical ballet, in which the
sexes are clearly defined. This approach is made clear in the dancers’ execution of
movements characteristic of both male and female dancers. The dancers lift one another,
interlace their bodies together in intriguing shapes and showcase their flexibility with kicks
and leg lifts.
The performance begins with the dancers and the multimedia screen working
independently of one another. The screen flashes sped-up images such as moving traffic or
a moving train. There are recurring visuals of children’s eyes and a section during which
several words are projected floating around the screen, such as “allo” — French for “to
melt.” The dancers begin interacting with the screen and as the performance continues,
their relationship becomes more intimate, to the point of the dancers only dancing with the
multimedia and rarely independent of it.
The images that pop onto the screen become more clever as the show continues. There is a
section during which life-size images of the dancers are projected onto the screen, acting
as shadows with which the dancers keep time. The dancers have to remain in sync with
these shadows to create the desired effect and they managed to execute this concept with
minimal errors.
A successive section includes several miniature projections of the dancers with which the
physical performers would “play.” One dancer has carbon copies of herself land on her arms
like birds on power lines and they all fall off as she lowers her arms. In another section, a
large hand appears on the screen that pokes and tickles the dancers, shifting the main
control to the screen.
Mulleras and Viguier-Mulleras have definitely flirted with fusion and found success with the
relationship between dance and multimedia. Be forewarned, however, that the entire
performance is actually just one 50-minute piece as “Phase 1” and “Phase 3” of
“mini@tures” were created solely for the Internet.
If viewers enjoy monotonous techno beats, they will probably enjoy the show’s audio
element. But if they don’t, it will become repetitive very quickly with definite headache
potential. The music serves as a trick in itself as the dancers are given no luxury of variation
in sound to which they can memorize their movements. It is remarkable that they keep
perfect timing despite the unchanging music, but it just is not very enjoyable for the
audience.
“Mini@tures, Phase 2” is a show to see if a certain amount of knowledge about
contemporary dance already exists and viewers would like to expand their expectations of
what this dance style can include. If viewers do not know a great deal about this form, they
will probably be confused and lost if they try to compare the twisting, turning Compagnie
Mulleras to a linear classical ballet company. If viewers are open to something new, different and
definitely entertaining, they should experience the quirky Compagnie Mulleras in their production of
“mini@tures, Phase 2.”
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The Skirball Cultural Center presents this fall
three Los Angeles premieres
of international contemporary dance companies
Featuring the U.S. debut of Compagnie Mulleras of Béziers-France
and new work by Akram Khan Company
LOS ANGELES:
This fall the Skirball Cultural Center is pleased to present three innovative dance performances never
before seen in Los Angeles.
In their U.S. debut, Compagnie Mulleras of Béziers-France takes a look at life’s absurdities and fantastic
moments in mini@tures, a series of performances that mixes dance, visual arts, video, and theater on
Wednesday, September 17 and Thursday, September 18. Akram Khan Company from the United
Kingdom builds bridges between the world of contemporary dance and the Indian classical dance tradition
Kathak in the Los Angeles premiere of Loose in Flight/Fix/Related Rocks on Wednesday, September 24 and
Thursday, September 25.

COMPAGNIE MULLERAS
mini@tures
U.S. premiere! With an eye toward the absurdities of everyday life, French husband-and-wife
choreographers Magali Viguier-Mulleras and Didier Mulleras have created a series of small dance
performances that honor life’s mythic and fantastic moments with humor and intelligence. First developed
as 100 short film clips for the Web (www.mulleras.com) and then re-imagined for the stage, mini@tures
mixes dance, visual arts, video, and theater, pushing the boundaries between the virtual and the real. The
performances—as challenging as they are entertaining—play with perceptions of time and space, allowing
technology and dance to inspire each other. Magali and Didier Mulleras are part of a new generation of
artists who wish to work outside established styles of dance. Their multimedia approach to performance
allows them to break new ground ing their usage of both movement and space. They co-founded
Compagnie Mulleras in 1988 in Béziers in the south of France, where they continue to work and teach in
their own studio, the CED center. Both have rich, diverse training not only in dance but also in music and
theater and have worked closely with artists such as Vendetta Mathea, Anna Mittelholzer, Darrel Davis and
Derek Williams, Redha, and Charles Cré-Ange. The acclaimed company has been touring worldwide and
has performed in Brazil, Portugal, Italy, Belgium, Germany, Spain, Isle of Reunion, Mexico, New Zealand,
and at numerous festivals including Monaco Dance Forum, DanceScreen2000, Viaduc de la Creation in
Paris, Festival Teatri90 in Milan, Italy, BrotFabrik in Berlin, Germany, Dance On Camera in New York (video
only), and SeNef Festival in Seoul, Korea, among others. In 2002, the French Ministry of Culture gave
national recognition to the company by putting them in the rank of those performing ensembles that
receive regular financial support from the French government.
“Among the most important explorers in the field of digital art.”––Ballet International

The 2003 performance tour of Compagnie Mulleras is made possible in part by financial support from: The
City of Béziers, AFAA - Association Française d’Action Artistique, French Ministry of Foreign Affairs,
Consulat Général of France in Los Angeles, Alliance Française of Monterrey – Mexico, Institut Français of
Dresden – Germany, Institut Français of Kiev – Ukraine, Alliance Française of Rio de Janeiro - Brazil
Compagnie Mulleras receives support from: French Ministry of Culture (Aide aux Compagnies), Région
Languedoc-Roussillon, CNC - Centre National de la Cinématographie, Conseil Général de l'Hérault, ONDA Office National de Diffusion Artistique
AKRAM KHAN COMPANY
Los Angeles premiere! One of Europe’s hottest performing artists, Akram Khan was born in London to parents from
Bangladesh and schooled in the 500-year-old Indian classical dance tradition of Kathak under the tutelage of worldrenowned guru, Sri Pratap Pawar. These progressive works highlight Khan’s quest to build bridges between the worlds
of contemporary dance and Kathak, exploring the influences of modernity and tradition...
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calendar / September 2003

09/17-18/03 - Cie. Mulleras : mini@tures
@ Skirball Cultural Center
Cie. Mulleras:mini@tures
Wednesday, September 17 and Thursday, September 18,
8:00 p.m.
U.S. premiere! With an eye toward the absurdities of
everyday life, Magali and Didier Mulleras of France
have created a series of small dance performances that
honor life's mythic and fantastic moments with humor
and intelligence. First developed as 100 short film clips
for the Web and then re-imagined for the stage,
mini@tures mixes dance, visual arts, video, and theater,
pushing the boundaries between the virtual and the real.
Advance tickets (323) 655-8587.
09/05/03 - Frank O Gehry
@ Moca
MOCA presents Frank O Gehry, Work in Progress,
highlighting 12 new projects fom Gehry's studio. In
addition to sketches, models and computer imagery, a
full scale sculptural installation designed especially for
MOCA will be on view.

San Luis Potosi / MEXIQUE / 15 oct.04
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"Mini@tures" by Compagnie MULLERAS
(French Contemporary Dance)

at: Skirball Cultural Center (Los Angeles, CA)
With an eye toward the absurdities of everyday
life, Magali and Didier Mulleras of France have created
a series of small dance performances that honor life's
mythic and fantastic moments with humor and
intelligence.
Event Highlights:
"A visual magic that defies words." Midi Libre (France)

More Details About This Event:
First developed as 100 short film clips for the web and
then re-imagined for the stage, mini@tures mixes
dance, visual arts, video, and theater, pushing the
boundaries between the virtual and the real.
About Skirball Cultural Center:
The Skirball features an extraordinary museum,
changing exhibitions, engaging music, theater,
comedy, film, family, and literary programs, Zeidler's
Café, and Audrey's Museum store — all in a stunning
architectural setting designed by renowned architect
Moshe Safdie.

http://www.goldstarevents.com/events/event/632.html

Monterrey / MEXIQUE / 19 oct.04

USA
NEW YORK ( USA ) Janvier 2002

DANCE ON CAMERA FESTIVAL 2002
Walter Reade Theatre
165 W. 65th Street, (212) 875-5600

Program V:
Pioneers in New Media Saturdays, January 12 and 19 at 1pm
SERENADE (USA)
HEPA! (USA)
3 BY DORIS CHASE (USA)
WAKE-UP CALL (USA)
SIX BY BOB GODFREY (UK)
LET YOURSELF GO (USA);
mini@tures/www.mulleras.com (France)
THE VOCABULARY OF THE VEILS (USA)

article paru sur DANCE CENTRAL - Vancouver (Canada)
à propos du Monaco Dance Forum.
source: http://www.vkool.com/dancentre/newsletter/lena.html

dec 2000

Dance/se Net
by Lena Stuart
Monaco, primarily known for its famous royal family, is establishing itself as the "new
international rendezvous for dance and dance-lovers." The tiny Mediterranean Principality is
indicating a solid commitment to arts and culture with the first edition of the Monaco Danses Dances
Forum December 13 to 17, 2000 in the new 35,000 square foot Grimaldi Forum. This international
festival, open to all forms and sensibilities of dance, will include the Monaco World Dance Awards, 40
dance-linked multimedia projects, a Dance Screen Festival, audition opportunities, panels,
workshops, photographic exhibitions and more.
Visitors to the Monaco Danses Dances Forum website can participate in the Nijinsky Dance
Awards by voting for their favourite male dancer, female dancer, choreographer, dance company,
choreographic work and for the jury's special award. Internet voters comprise one third of the
overall vote; the remainder will be determined by "experts" in the field. Canadian Édouard Lock has
been nominated for a choreographic award for LaLaLa Human Step's Salt/Exaucé.
Included in the festival is the category of Dance and New Technologies. Out of 140 proposed
projects, 40 were chosen by an international jury...
One of my favourite websites chosen for the Internet Websites category is that of
Compagnie Magali & Didier Mulleras: www.mulleras.com, and the “mini@tures” project. Magali &
Didier Mulleras have been creating contemporary dances works in Béziers, France since 1988 at the
Centre Chorégraphique C.E.D. Their website is a testimony to their eccentric and quirky approach to
dance. The company is well known for their videos shorts, Mini@tures, which garnered them a special
jury prize at the CYNET Art Festival 2000, in Dresden, Germany. There are seven episodes of
Mini@tures on the website. Each episode contains ten shorts, and all are about a minute long. A Real
Player plug-in is necessary to view them. The minimalist choreography is set to spacey-electronica
music composed by Didier Mulleras, perfectly complementing the oddball nature of these clips.
Lena Stuart.
(trad: “l’un des mes sites favoris est celui de la Compagnie Mulleras, www.mulleras.com, et du projet
“mini@tures”. Magali & Didier Mulleras créent des projets de danse contemporaine à Béziers France depuis 1988 au centre chorégraphique C.E.D. Leur site web est un témoignage de leur
approche rare et excentrique de la danse. La Compagnie est très connue pour la série de courtsmétrages vidéo “mini@tures”, qui a reçu le Prix Spécial du Jury du Festival CYNET Art 2000 à Dresde Allemagne... La chorégraphie minimaliste s’adapte à la musique électronique composée par Didier
Mulleras, qui complete parfaitement la surprenante identité de ces clips. )
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portail web TERRA (amérique latine)

Tecnología en al arte
Utilizan tecnología de punta en cominucación y diseño en la
danza.
12/09/2003 (Rolando Gardunho)
Terra.-Monterrey.- Espectáculo de danza multimedia de la
Compañía Mulleras.

Danza multimedia de la Compañía Mulleras

ver el video 1

ver el video 2

En el marco de una gira por los Estados Unidos, esta compañía francesa
presenta su trabajo utilizando el video, la infografía y la música
electrónica. Las coreografías fueron creadas primero para el Internet
(miniaturas - fase1) y después para el escenario.
Como parte del primer festival Mediarte 2003 “arte/ nuevas
tecnologías” que la Alianza Francesa de Monterrey esta
Organizando des el 1 de septiembre de 2003. La compañía de danza
contemporánea Mulleras, de Béziers - Françia, integrada por los
corógrafos Magali y Didier Mulleras, los bailarines Severin Prunera,
Elisabeth Nicol, y el escenográfo y diseñador multimedia Nicolas Grimal
presentaron en el teatro del centro de las artes en la ciudad de
Monterrey nuevo león el espectáculo “MINIATURES PHASE 2.
Integrada hace 15 años, la compañía Mulleras se encuentra en la
constante búsqueda de elementos y medios tecnológicos para poder
expresarse. Desde 1998 Didier y Nicolas se han especializado en un
canal masivo y mediático poco apreciado y que sin embargo día a día se
convierte en el mejor foro para expresar cualquier idea: el internet.
Miniaturas es muestra de este trabajo que en su fase 1 consistió en una
serie de 70 micro metrajes (videos de menos de un minuto) que
mostraban coreografías diseñadas para una pagina de Internet.
Posteriormente este trabajo ha sido trasladado al escenario.

ver el video 3

La obra es una bella muestra de cómo el arte y la tecnología pueden
conjugarse para ofrecer una experiencia única al espectador, sin
olvidar que las tecnologías hoy en día son herramientas fundamentales
en el proceso de creación.

ver el video 4

Hasta el 13 de septiembre habrá mas artistas mostrando su obra, entro
los que destaca la presencia de Bob Ostertag importante músico de
vanguardia experimental en este primer festival mediarte que la
alianza francesa organiza en la ciudad de Monterrey.

San Luis Potosi / MEXIQUE / 16 oct.04

Mexico / MEXIQUE / 22 oct.04

Fecha: Mié Sep 10, 2003 3:09 pm
Asunto: mini@tures-fase 2: Festival Mediarte

"FESTIVAL MEDIARTE 2003 "Arte / nuevas tecnologías"
Alianza Francesa Monterrey y el Centro de las Artes presentan:

Compañía Magali & Didier Mulleras
mini@tures-fase 2
Espectáculo de danza y video
Este proyecto logra unir danza contemporánea, música electrónica, video arte, multimedia
y propone una visión grafica y lúdica de las relaciones cuerpo-imagen.
La Compañía ya presentó esta obra en 19 países: en el Centro Cultural de Belém Lisboa - Portugal,
en la Fabbrica Europa de Florencia – Italia, en el Itau Cultural de Sao Paulo – Brasil,
en el NTIL de Riga – Letonia y en diversos festivales Cynet en Dresde,
Senef en Seúl, DOCF en Nueva York, HKW en Berlín, Netd@ys en Bruselas, MIC en Auckland.
En Internet, más de 70,000 personas ya han descubierto el proyecto en línea.
Posteriormente a sus dos presentaciones en Monterrey,
la Compañía continuará su gira, con el apoyo de Ville de BEZIERS,
por el Skirball Center en Los Ángeles,
el ICA Institute of Contemporary Art de Londres, en el Festival de Kiev - Ucrania,
y en el Festival Río Cena Contemporánea de Río de Janeiro - Brasil.
“El proyecto de la compañía Mulleras reevalúa también la manera de imaginar
una coreografía adaptada a las nuevas tecnologías” - Le Monde

Miércoles 10 y jueves 11 de septiembre / 20:30 hrs.
Localidades: $50.00 general, $30.00 estudiantes, maestros e INAPAM
Teatro del Centro de las Artes / Pinacoteca
8479 0014 al 18
Más imágenes e información: http://www.conarte.org.mx/Mediarte/Festival%20Mediarte.htm

MEXIQUE - Monterrey

TELEVISION

TVNL TV Nuevo León
(Monterrey - MEXICO)

Emission en direct,
sur la Compagnie Mulleras et le spectacle
"mini@tures",
le 13 septembre 2003.
Invités:

Didier MULLERAS (chorégraphe)
José Manuel Blanco, coordinateur culturel
de l'Alliance Française de Monterrey

+ multi-dffusions les 13 et 14 septembre

MEXIQUE - Monterrey

Festival MEDI@RTE _2003

MEXIQUE

arts / nouvelles technologies
Centro de las Artes de Monterrey

8< - >13 septembre 2003

Manifestation organisée par l’Alliance Française de Mont errey

Miniatures – phase 2 / compagnie Didier & Magali Mulleras

Spectacle de danse et vidéo. Dans sa phase 1, le projet « miniatures » présentait sur internet
70 micrométrages chorégraphiques spécialement créés pour le Web. La phase 2 est
l’exploitation scénique de ce travail infographique multimédia.
www.mulleras.com
Lieu : Centro de las artes date: 10 et 11 septembre à 20h30
Espectáculo de danza y video
En su fase 1, el proyecto min@tures presenta, en libre acceso en el sitio Internet de la Compañía
(www.mulleras.com), 100 micro metrajes coreográficos especialmente creados par el Web. La fase
2 explota, en el escenario, dicho trabajo infográfico multimedia. Este proyecto “web + escenario”,
basado en el trabajo común de los coreógrafos franceses Magali & Didier Mulleras y de su
escenográfo-infografista Nicolas Grimal, lograr unir danza contemporánea, música electrónica,
video arte, multimedia y propone una visión grafica y lúdica de las relaciones cuerpo-imagen.
Desde el año 2000, el proyecto y el espectáculo dieron la vuelta al mundo. La Compañía ya presentó
esta obra en 19 países, especialmente en el Centro Cultural de Belém Lisboa - Portugal, en la
FabbricaEuropa de Florencia Italia, en el Itau Cultural de Sao Paulo Brasil, en el NTIL de Riga
Letonia y en diversos festivales (Cynet en Dresden, Senef en Seúl, DOCF en Nueva York, HKW en
Berlín, Netd@ys en Bruselas, MIC en Auckland). En Internet, más de 70,000 personas ya ha
descubierto el proyecto en línea.
Posteriormente a sus dos presentaciones en Monterrey, la Compañía continuará su gira por América
del Norte y presentará mini@turas en el escenario del Skirball Center en Los Ángeles. Luego, en
noviembre, se presentará en el ICA Institute of Contemporary Art de Londres - UK, en el Festival de
Kiev - Ukraine, y en el Festival Río Cena Contemporánea de Río de Janeiro - Brasil. La compañía
regresará a México en el 2004, para una gira actualmente en preparación con las Alianzas Francesas.
Dicha gira permitirá a la Compañía presentar su nuevo proyecto “INVISIBLE” (que ya pueden
descubrir en www.mulleras.com)
Con el apoyo de: Ville de BEZIERS
ALGUNOS COMENTARIOS PUBLICADOS EN LA PRENSA
“… un nuevo arte, autónomo, que actúa con un encanto inefable, ni realmente hombre ni realmente
maquina.” Les Inrockuptibles
“Investigadores en materia de danza y de nuevas tecnologías, los coreógrafos Magali y Didier
Mulleras conciben “mini@turas” para Internet, creando de forma paralela para la caja negra. De la
pantalla al escenario y viceversa, estas idas y vueltas entre lo real y lo virtual nutren una reflexión
artística inventiva Y determinadamente proyectada hacia el futuro” Le Monde
“El proyecto de la compañía Mulleras reevalúa también la manera de imaginar una coreografía
adaptada a las nuevas tecnologías” Libération
“A través de estos micro metrajes coreográficos, Didier Mulleras firma un site
elegante, tal y como su arte” L'Express

WEB sobrio y

“Para sus “mini@turas - fase 2”, Magali y Didier Mulleras eligieron enunciar lo real en un marco
escenográfico muy estricto… Su técnica y su formidable precisión están al servicio de una interacción
con la imagen proyectada diseñada para la WEB” Ballet International
“… Estas comas llenas de burla y de poesía, que juegan con el fuera de escala y el sin sentido
regocijante, encontraron un tono sencillo, ágil, legible, perfectamente adaptado a la lectura en
Internet.” ARTE

BRESIL

Compagnie Mulleras

Tournée - Novembre 2002 au Brésil - Festival Interatividades à Sao Paulo

ITAU CULTURAL - Sao Paulo - BRASIL
www.itaucultural.org.br

BRESIL

05/11/2002

Seis semanas de espetáculos reais e virtuais
ANA ELISA CAMASMIE

Evento multimídia “Interatividades” reúne dança e
artes visuais no Itaú Cultural
Num mundo cada vez mais diversificado, a arte
abandona suas formas tradicionais para se juntar às
novas tendências da tecnologia. Trabalhos de todo o
mundo, que unem dança, música e instalações
interagindo com vídeo, cinema e Internet, são o foco do
“Interatividades”, evento multimídia que acontece de hoje
a 15 de dezembro, no Itaú Cultural. A cada semana, uma
atração nacional ou internacional realiza apresentações,
workshops e debates relacionados às artes visuais.
As novas linguagens da dança contemporânea
são um dos destaques. Segundo Sônia Sobral, gerente
do núcleo de artes cênicas do Itaú Cultural, a tendência
de toda arte é explorar o que houver de novo no campo da
tecnologia. Exemplos deste tipo podem ser vistos no
espetáculo “Mini@tures”, da companhia francesa
Mulleras, que abre o evento em sua primeira semana (de
hoje a sexta-feira). Foi a primeira coreografia realizada
totalmente para a Internet, na qual os coreógrafos Magali
e Didier Mulleras criaram 100 minicoreografias que
unem dança, música eletrônica, e vídeo e web design.
Eles iniciam a programação com uma palestra, seguida
de exibição dos trabalhos na rede mundial de
computadores. Realizam workshops especiais e, ao final,
quatro bailarinos mostram a versão real do espetáculo,
ao vivo, interagindo com as imagens num telão.

COREOGRAFIAS VIRTUAIS de “Mini@tures”, da companhia
Mulleras, interagem com a versao ao vivo do mesmo
espetaculo

FOLHA DE S.PAULO

BRESIL

ARTE E TECNOLOGIA Evento no Itau Cultural reune, a partir de hoje,
performances, palestras e workshops sobre o tema

“Interatividades”
delineia meios e fins
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BRESIL

BRESIL

JORNAL DA TARDE

BRESIL / Sao Paulo / 5 nov.2002

BRESIL
novo mundo COREOGRAFIA

Dança e internet: as novas relações
por Maíra Spanghero

A companhia francesa Mulleras traz ao Brasil o seu espetáculo de vanguarda "Mini@tures"

6 No
v.200
2

As relações entre dança e novas tecnologias pontuam a história do corpo no espaço e no tempo e transcendem o
contexto das mídias digitais e eletrônicas. Nessa seara ainda pouco explorada o destaque fica, contudo, com
companhia francesa Mulleras, residente em Béziers, que estará em São Paulo entre os dias 5 e 8 de novembro para
exibir suas micrometragens coreográficas, além de ministrar um workshop e dar conferências, no Itaú Cultural.
“Mini@tures”, o espetáculo que Mulleras traz a São Paulo, é uma das mais interessantes e vanguardistas experiências
entre dança e novas tecnologias realizadas nos últimos tempos.
Considerado o primeiro projeto de dança contemporânea concebido para a rede, é um melting-pot de nova linguagem
coreográfica, música eletrônica, web design, videoarte e “live performance”. Desenvolvido em três fases, a obra
engloba clipes numerados, com menos de um minuto de duração. Ao todo, são 100 videoclipes produzidos para
internet e CD-ROM, acessíveis no site do grupo, e mais a performance produzida para o palco.
Realizado entre 1998 a 2001 e exibido nos principais eventos de arte e tecnologia do mundo, “Mini@tures” utiliza
recursos da computação gráfica que mais do que produzir miniaturas de uma dança que pode caber na palma da mão,
ampliam e refinam a discussão a respeito da relação da dança com as novas tecnologias.
Isso porque não se limitam a utilizar novas mídias. Antes, reinventam seus usos, permitindo assim novas construções
de percepção, novas explorações para o movimento e novas organizações para o corpo no espaço-tempo, que hoje se
impõe conectado às dimensões virtuais das experiências desterritorializadas.
Em entrevista à Trópico, Didier Mulleras comentou seu trabalho e o da companhia.
O “Mini@tures” foi considerado um projeto pioneiro de dança para a internet. Quais são os desafios de se criar dança
para a web?
Didier Mulleras: Tenho certeza que estamos entre os primeiros na criação de um projeto específico para a internet
(http://www.mulleras.com). No entanto, somos todos herdeiros daqueles que estavam lá, na pesquisa de novos
formatos e usos tecnológicos, antes de nós, e que deixaram seus traços, como Georges Méliès e Merce Cunningham.
Em “Mini@tures” a tecnologia é um vetor e não uma finalidade. Os clipes de vídeo de curtíssima duração, acessados
on-line serviram como ponto de partida para uma escritura coreográfica pós-web, dando nascimento a uma
performance em cena com dançarinos. É um projeto nômade, um itinerário de criação evolutivo, que nos permite
“viajar” realmente para criar fora de nossos muros, em outros lugares e países.
Nós desejamos, com a internet, ultrapassar as funções, os gêneros, ir além dos hábitos de trabalho e dos formatos
geralmente reservados à nossa criatividade. E além disso, sobretudo, desejamos nos impregnar com a sensação de
liberdade que banha a rede. Internet é poder escolher: escolher ver e descobrir o que quisermos. É ser livre, a todo
momento, para interromper a conexão. É nessa liberdade que criamos, para a web, projetos livres para um público
livre...
Do ponto de vista do bailarino, o que muda, quando ele passa a dançar para esse tipo de cenário on ligne?
Mulleras: Para o projeto “Mini@tures”, nós levamos em conta esta dificuldade da passagem para a imagem. Fizemos
um roteiro de como poderíamos colocar a imagem de dança na web. As imagens deveriam ser curtas, acessíveis e
leves. E contornamos voluntariamente os eventuais problemas de restituição da nossa imagem em movimento: é uma
criação desejada e prevista pelas ferramentas “câmera-computador-monitor”. Adaptamos sem cessar nossa escritura
dos corpos a este objetivo. Eu queria que o dançarino estivesse numa pequena janela de 4x5 cm, no monitor.
Quando um dançarino sabe que vai ser visto dia e noite na web e que vai medir menos de 2 cm de altura, ele não vive
sua identidade de artista de modo habitual. Ele passa por um questionamento de sua imagem, incorporando outro tipo
de restrições, diferentes das que se dão na cenografia habitual (relação com o palco, duração da obra) e relativas ao
espaço-tempo da web: tamanho da tela, formato da imagem, tempo de download.
Os Mulleras se tornaram conhecidos graças a internet?
Mulleras: Sim. Mas o que nos ajudou também foi a repercussão de nossas criações nos jornais e televisões: mais de
300 reportagens em dois anos. Isso foi muito rápido e quase surrealista para uma companhia implantada no interior da
França. Desde o fim de 98, os mais importantes veículos da impressa rádio e televisão da França e no exterior falaram
de nós e de “Mini@tures”. Isso ajudou muito o projeto na sua difusão junto ao público.
O processo de criação do “Mini@tures” durou quatro anos e desenvolvido em etapas. Como foi este processo? Como
as microdanças foram pensadas e executadas?
Mulleras: Seguindo um princípio de base, “do real ao virtual e vice-versa”, as “Mini@tures” são fruto de uma reflexão
sobre o possível questionamento de nosso universo criativo face às novas tecnologias.
Os projetos de dança para web introduzem novas concepções de corpo?
Mulleras: Com a dança, tratamos de corpos de carne em movimento, sem artifícios. A passagem para a tela, a dança
filmada, retira por vezes do movimento muito de sentido e sensibilidade, uma vez que ele foi previsto inicialmente para
ser visto em cena, na relação frontal dançarino/espectador. A máquina é um parceiro e uma ferramenta ao mesmo
tempo. Uma entidade híbrida, nem monstro, nem mestre, antes, amiga sempre disponível, freqüentemente muito
obediente, sempre estimulante na lógica de um trabalho preciso a realizar. Mas, se eu coloco máquinas no meu estúdio
e começo a lhes propor um movimento a construir, sei de antemão que mesmo com o avanço da tecnologia o resultado
é improvável: uma máquina não se “mexe”. Dançar é encontrar sentido para os seus sentidos. Uma máquina ainda não
sabe fazê-lo. O “verdadeiro” corpo nos é então sempre indispensável.
Maíra Spanghero
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A dança entra na era digital
O balé 'Mini@tures', da cia. de dança Mulleras,
abre hoje no Itaú Cultural o projeto 'Interatividades'

‘Mini@atures’, espetáculo do grupo Mulleras (no
alto e à D) põe a dança na tela de cinema.

Um bailarino dança com imagens projetadas numa
tela de cinema e cria um espetáculo diferente do
tradicional. É o balé 'Mini@tures' da companhia de
dança Mulleras, que durante esta semana estará
apresentando o espetáculo e ministrando palestras e
workshops no Itaú Cultural. O grupo francês Mulleras
inicia o projeto 'Interatividades', que semanalmente até dia 15 de dezembro - vai trazer grupos cujos
trabalhos são resultados da união entre a arte
tradicional e as novas mídias.
'Mini@tures', por exemplo, apresenta quatro
bailarinos em cena que 'dançam' com imagens
previamente captadas por uma câmera de vídeo
digital. O espetáculo foi originalmente criado para ser
exibido na Internet e apresenta 100 minicoreografias.
Durante o evento, será possível assistir ao original
para a rede mundial de computadores e o trabalho
criado para o palco.
A gerente do núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural,
Sônia Sobral, acredita que o evento é a oportunidade
de se conhecer como engenheiros, webdesigners e
técnicos em computação estão trabalhando. Nas
próximas semanas, o projeto apresentará o trabalho do
grupo mineiro Feito a Mãos, seguido de Cinema na
Rede (encontro de representantes de quatro festivais
virtuais), F@imp (festival de divulgação de trabalhos
audiovisuais), as performances 'Despliegue' e
'Kondition Pluriel'.
LARISSA SQUEFF Jornal da Tarde
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Interatividades reúne
multimídia, vídeo, instalações,
debates e festival internacional de audiovisuais
A segunda edição do Interatividades - evento que o Itaú Cultural
criou em 2001 para estimular o debate em torno da produção
artística contemporânea ligada à ciência e à tecnologia - enfoca a
artemídia na dança, no cinema e nas artes visuais.
Na semana de abertura, a Compagnie Mulleras (França)
apresenta o espetáculo mini@tures, projeto de dança
contemporânea criado para a Internet. A seguir, é a vez do grupo
mineiro Feito a Mãos estrear o espetáculo multimídia Monstruário
Ilustrado.
Na seqüência, o encontro Cinema na Rede reúne representantes
de festivais de cinema que só acontecem na Internet. E, na
semana seguinte, o Itaú Cultural sedia o F@imp, festival
internacional de produções multimídia para instituições culturais,
com um seminário para convidados e inscritos.
Em dezembro, de volta às incursões da nova tecnologia pelo
universo da dança, Interatividades exibe uma obra inédita no
Brasil da coreógrafa espanhola La Ribot: Despliegue, uma
instalação que prescinde da presença da artista. Outra referência
internacional nessa área, a companhia kondition pluriel
(Canadá/Austria), encerra o evento com uma instalação
coreográfica equipada com sensores de movimento: Scheme II.
Interatividades semana a semana
O espetáculo mini@tures e a Compagnie Mulleras
A companhia Mulleras está em turnê mundial com o espetáculo
mini@tures desde 2000 e já se apresentou em inúmeras cidades,
entre elas Paris, Milão, Berlim, Barcelona, Lisboa, Nova York, São
Petersburgo, Seoul e Auckland. A obra é uma fusão da nova
dança, música eletrônica, vídeo e web design, exibida em duas
versões, uma virtual e outra real. A base do projeto está
permanentemente disponível na Internet, no endereço
www.mulleras.com. São 100 videoclipes com mini coreografias
criadas para o meio digital. Já no espetáculo concebido para o
palco, quatro bailarinos interagem com as imagens da tela.
Dia 5 (terça-feira), palestra-exibição, às 19h30
Dia 6 (quarta-feira), participação especial no Quarta Pop, às
19h30
Dias 7 e 8 (quinta e sexta-feira), espetáculo mini@turas, às 21h
Dia 8 (sexta-feira), workshop, das 14 às 17h
De 5 a 8 (terça a sexta), acesso à web performance via site e CD
Rom no Ponto Digital, das 10 às 21h
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objet: couverture de la semaine d’activités de la Compagnie Mulleras pour le festival
Interatividades
ESPETÁCULO (08/11)
Coreografias do mini@atures no palco Jogo entre o real e o virtual
A Compagnie Mulleras mostrou ao público brasileiro com sucesso o espetáculo mini@tures, que encerrou a
primeira semana do evento Interatividades. Nos dois dias de apresentação, cerca de 500 pessoas vieram ao
Itaú Cultural conferir o trabalho que explora os movimentos da dança contemporânea em sintonia com imagens
projetadas num telão e já foi encenado em diversos países. O espetáculo é resultado do projeto pioneiro do
grupo, de levar a dança para web. O mini@tures apresenta coreografias curtas, de cerca de 35 segundos, que
estão disponíveis na internet. Ao vivo, no palco, as coreografias ganharam unidade e compõem um jogo entre o
real e o virtual, com duração de 45 minutos. Na abertura, as três dançarinas dividem o palco, que tem ao fundo
um telão onde é projetada uma seqüência de imagens diversas. Nesse primeiro momento, palavras passeiam
pela tela, enquanto as bailarinas dançam.
Dançarinos viram miniaturas Movimentos precisos
A chegada do único dançarino, Didier Mulleras, dá início à interatividade com as imagens. As mulheres, em
seguida, também entram no jogo e simulam interferências nas imagens. Nesses momentos, pode-se conferir a
precisão matemática dos movimentos, que casam com as projeções. As imagens projetadas trazem sombras,
efeitos, formas geométricas, que parecem ser governadas pelos movimentos dos dançarinos. Mas é ilusão. Os
efeitos usados são simples e a lição que fica é de que "dança é corpo e o resto é apenas acessório para que os
movimentos se mostrem", como disse Didier em entrevista.
WORKSHOP (08/11)
workshop informal O importante é a expressão
Didier Mulleras e Nicolas Grimal falaram durante duas horas ao público selecionado para o workshop da
companhia. O ar de bate-papo informal teve um foco: deixar claro que o importante para a companhia é
expressar a evolução da dança, sem supervalorizar o meio em que essa expressão acontece. "O que nos
destaca não é somente o fato de usar as novas tecnologias. Acho que a importância da nossa companhia é
tentar fazer com que a arte chegue às pessoas, de maneira cada vez mais acessível", disse Didier Mulleras.
Nicolas Grimal é o cenógrafo, iluminador e responsável por toda a parte tecnológica do projeto mini@tures, o
24º projeto do grupo que foi o primeiro de dança contemporânea para Internet. Na palestra, Grimal falou sobre
todas as etapas de execução. "Começamos a captar as imagens com uma câmera simples, os softwares
usados na primeira fase projeto: o real player foi a opção para fazer os streammings. Não queríamos usar
nenhuma tecnologia de difícil acesso. Não queríamos um produto elitista. A idéia era que o usuário conectado
com um modem simples pudesse ver da mesma forma que alguém que tivesse banda larga", explicou Grimal.
Processo de edição Problemas no meio do caminho
Ao dar vida às primeiras imagens capturadas para o mini@tures, Grimal se deparou com um problema: a
imagem deveria ser o mais simples possível, mas precisava preservar a criação coreográfica e permitir a
visualização do corpo do bailarino integralmente. Uma das soluções foi usar movimentos que mudassem
pouco ou com suavidade suficiente para gerar uma compressão da imagem mais eficiente. "Era importante
para o projeto assegurar não só o corpo que dança, mas que se expressa, que sorri, que franje a testa, que se
espanta", falou Didier. Por isso, os movimentos suaves ganharam espaço e o streaming garantiu a qualidade
que o grupo precisava.
Apresentação do projeto Passos da Evolução
O projeto começou em 1998 e teve duração de quatro anos. "O tempo foi essencial para que a Internet
evoluísse e para que nós nos adaptássemos a linguagem exigida pela web", afirmou Didier. Nicolas Grimal
aprofundou seus estudos de softwares, comprou uma câmera digital mais potente e passou a trabalhar o
material com o After Effects (da Adobe) para editar e criar os grafismos, que viraram marca do trabalho. Os
efeitos foram criados quadro a quadro e coreógrafo e técnico trabalharam simultaneamente. Alguns trabalhos
que uniam linhas, várias camadas e movimentos dos bailarinos levavam 40 horas para serem feitos.
Didier Mulleras Síntese
Uma das idéias que sintetizam o mini@tures é a uma coreografia em que se passa a sensação de que o
"gigante" [já que o bailarino parece uma miniatura] controla o bailarino com o mouse. "Em vários momentos
criamos uma série de movimentos inspirados na trajetória da setinha do cursor do mouse", explicou Didier. A
linguagem da interatividade está sempre presente no trabalho, mesmo com a versão "real" do projeto. O
bailarino que ora interfere no cenário ora recebe do cenário um impulso para movimentar-se. "Acho importante
dizer que no mini@tures o que nos importava era experimentar por experimentar, sem grandes expectativas
para o resultado final". O workshop foi encerrado com um bate-papo informal entre os artistas e os
participantes.

"A dança habita em nossos corpos e não no computador"
Didier Mulleras
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PALESTRA EXIBIÇÃO(05/11)
Nicolas Grimal e Didier Mulleras Compromisso com a criação
"Existem grupos e criadores de dança que passam a vida inteira se dedicando a uma técnica, a
compagnie mulleras se dedica somente ao processo de criar. E com liberdade de criação". Com esta
fala, o coreógrafo, músico e bailarino Didier Mulleras define a linha-guia do grupo que ele fundou ao lado
de sua mulher em 1986. Naquela época, o artista estava ligado a padrões de criação extremamente
formais. Mas a sua filosofia libertária de expressão permitiu que o grupo fosse o primeiro a criar um
espetáculo de dança contemporânea exclusivamente para Internet. E foi justamente esse título que
trouxe a Compagnie Magali & Didier Mulleras ao Brasil para abrir a programação do Interatividades
2002. Didier Mulleras e Nicolas Grimal - o cenógrafo, iluminador e responsável pela tecnologia usada
pelo grupo - iniciaram o evento com uma palestra-exibição, em que contaram e apresentaram cenas do
projeto que marcou o debut do grupo na web, o mini@tures. Dentro da programação do Itaú Cultural, o
grupo poderá "dissecar" as etapas do projeto em um workshop e apresentar sua versão "real" em dois
espetáculos. "Esta é sem dúvida a primeira vez em que podemos apresentar o projeto de forma tão
completa", comemorou Didier Mulleras.
Contam detalhes do projeto Arte para todos
A iniciação do grupo com o fascinante e (então) desconhecido mundo das novas tecnologias foi um
caminho natural para evolução do trabalho, segundo Didier. Em 1998, eles começaram a executar o
mini@tures, que significou quatro anos de experimentações para o grupo. "A Internet era um pólo de
criação que exigia uma linguagem muito específica. Tudo na web precisa ser rápido, e assim veio a idéia
de coreografias de micro-metragem". Quem assiste aos miniclipes percebe que os artistas acertaram
na dosagem: os vídeos curtos garantem leveza de entretenimento e velocidade de visualização necessárias para o apressado usuário da rede. Foi pensando no longo alcance do trabalho que os
autores decidiram usar softwares acessíveis, efeitos visuais simples e o mais importante: que tivesse
uma exibição rápida e gratuita, acessível para todo e qualquer usuário. Somava-se a isso o fato de
Nicolas Grimal estar estreando na linguagem dos computadores ao mesmo tempo em que executava
as idéias do grupo. "A minha relação com o computador era de um curioso que queria colocar a dança
do Mulleras neste novo território de criação", disse Grimal em entrevista exclusiva. O resultado low-tech
que o projeto teve, desde as técnicas de edição à implemetação de grafismos simples, um tom bemhumorado e lúdico em cada clipe trouxe à companhia um novo público: crianças, internautas, gente que
sequer gosta de dança e um público "voyeur, que nos espiam sem que nunca os conheçamos", disse
Didier."É um projeto que fala para todos, desmistifica a sacralização da dança contemporânea e dá um
novo uso às máquinas", diz.
Cena do mini@tures Processo de criação do mini@tures
O que vinha primeiro? A coreografia ou a edição, os movimentos ou os efeitos especiais? Qual era o
roteiro de mini@tures? Não existiram regras fechadas para conceber o projeto. Muitas vezes era
somente na hora da edição que Grimal sugeria um grafismo, outras coreografias surgiam de improviso.
"Precisávamos estar abertos às intervenções que apareciam ao longo da fabricação do projeto", contou
Didier. Mas o resultado do mini@tures acaba por apresentar sim um ponto de partida: o bailarino e o
mundo virtual. As etapas de interferência gráfica evoluem e gradativamente elementos do mundo real
vão chegando às cenas. Se o cenário inicial era um fundo branco, com as mudanças de fases tem-se
como pano de fundo monumentos históricos de Barcelona e obras como o parque Güell, do arquiteto
espanhol Antoni Gaudí (1852 - 1926)...até que o mundo real novamente se dissolve, o branco volta a ser
cenário e o ponto final é também o corpo que se movimenta no espaço virtual. Confira o mini@tures no
site da companhia
Didier fala de novas tecnolgias A companhia e as máquinas
Se o fato de ter criado projetos multimídia, de forma pioneira para Internet, coloca a Mulleras como forte
representante da arte midiática, Didier Mulleras não acredita que o trabalho da companhia agora
dependa da novas mídias para sobreviver e menos ainda para crescer. "É verdade que há sete anos
estamos nos dedicando a experimentações nessa área, mas como já disse, vivemos do processo de
criar e se outras interfaces nos atraírem, partiremos para novas frentes de pesquisa", garante. Segundo
Didier, a expressão artística do grupo certamente mudou, cresceu com o uso das tecnologias, mas a
dança está além das máquinas. "A dança habita em nossos corpos e não no computador".
E da paixão pelo Brasil

Paixão pelo Brasil

Ao longo da palestra, Didier Mulleras deixou claro que realizava um sonho por estar no Brasil e em
entrevista exclusiva ao site do Itaú Cultural, misturando francês, inglês e um bom português, contou
como sua paixão pela cultura brasileira teve início. "Tinha mais ou menos dez anos de idade quando
ouvi pela primeira vez Tom Jobim, João Gliberto e Chico Buarque e foi imediato o pensamento 'preciso
conhecer o Brasil", lembra. Os discos chegaram a Didier por meio de seu irmão, dez anos mais velho e
que era músico jazzista. Nesta época Didier iniciou sua formação musical ao piano. "Tudo que eu queria
tirar de ouvido era Garota de Ipanema, Corcovado. Essas músicas são fonte de inspiração. E tenho
profundo fascínio por toda a cultura do país", disse. Ao chegar em São Paulo e ver o peso do concreto na
metrópole, Didier achou que sua impressão do Brasil seria diferente "parecia Nova York!". Mas foi no
contato com as pessoas que reviveu as sensações de deslumbre de sua infância. "As vozes, a
linguagem, os gestos e movimentos daqui me trazem energia. A cidade pode até parecer Nova York,
mas é muito mais repleta de calor humano".
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Quinta-Feira, 7 de Novembro, 02:45 PM
ESPECIAL - Companhia francesa participa de projeto
Interatividades
(São Paulo, BR Press) - O Itaú Cultural promove a apresentação
gratuita da companhia de dança francesa Compagnie Mulleras,
com espetáculo Mini@tures, nesta quinta-feira (07/11) e sexta-feira
(08/11), às 21h, na Sala Itaú Cultural. Os eventos fazem parte da
segunda edição do Interatividades, projeto que o instituto criou em
2001 para estimular o debate em torno da produção artística
contemporânea ligada à ciência e à tecnologia, e enfocam a artemídia na dança, no cinema e nas artes visuais.
A Compagnie Mulleras está em turnê mundial com o espetáculo
Mini@tures desde 2000 e já se apresentou em inúmeras cidades,
entre elas Paris, Milão, Berlim, Barcelona, Lisboa, Nova York, São
Petersburgo, Seoul e Auckland. A obra é uma fusão da nova
dança, música eletrônica, vídeo e web design, exibida em duas
versões, uma virtual e outra real.
A base do projeto está permanentemente disponível na Internet, no
endereço www.mulleras.com. São 100 videoclipes com mini
coreografias criadas para o meio digital. Já no espetáculo
concebido para o palco, quatro bailarinos interagem com as
imagens da tela.
Os coreógrafos Magali Viguier-Mulleras e Didier Mulleras
montaram sua companhia de dança em Béziers, sul da França, em
1986. Ambos tiveram formação diversificada, em dança, música e
teatro. Didier começou sua carreira como músico e compõe as
trilhas para as produções da sua companhia.
Em 1998, a dupla criou o web site, com a colaboração do diretor de
cena Nicolas Grimal, com a intenção de mostrar o projeto
mini@tures e os seus trabalhos de dança e novas tecnologias.
Mais de 50 mil pessoas - de 70 países - acessaram a página. O
projeto recebeu o prêmio especial do júri no Festival Cynet 2000,
em Dresden (Alemanha).
Os diretores comandarão um workshop gratuito dirigido para
coreógrafos, videoartistas e profissionais multimídia, na sexta-feira
(08/11), das 14h às 17h. O momento é dedicado a uma
apresentação técnica do projeto Mini@tures. Durante toda a
semana, o CD Rom e o site da companhia estão à disposição do
público no Itaú Cultural.
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Carlos Costa, da redação

"Pela primeira vez no Brasil, o Mulleras apresenta o espetáculo mini@tures, pioneiro trabalho de dança para
web, e participa do Interatividades, com palestra e workshop. mini@tures abusa da mistura de real e virtual,
explorando montagens e efeitos especiais com projeção e sobreposição de imagens. Concebido para a internet,
o nome faz alusão às mini-coreografias, que têm a duração média de cerca de 35 segundos.
Dança para internautas
Uma nova geração de artistas que não quer permanecer subjugada aos estilos estabelecidos, nem às formas de
apresentação ou aos movimentos institucionalizados. É assim que Magali e Didier Mulleras se auto-definem.
Pela primeira vez no Brasil, os coreógrafos franceses trazem para o país a companhia de dança contemporânea
Mulleras, criada há 16 anos, e que, em 1998, invadiu o espaço virtual com a proposta inovadora de criar
coreografias exclusivas para a web.
Assim nasceu o projeto mini@tures, que abusa da mistura de real e virtual, explorando montagens e efeitos
especiais com projeção e sobreposição de imagens, e chega ao Brasil para duas apresentações no Itaú Cultural
[dias 7 e 8, às 21h]. O grupo, composto por mais dois dançarinos e dois técnicos, também abre o Interatividades,
realizando na primeira semana do evento uma palestra [5, às 19h30] e um workshop [8, das 14h às 17h] e tem
participação especial programada no Quarta Pop [6, às 19h30].
mini@tures foi concebido para a Internet, com o propósito de explorar a nova mídia e provar que a dança ainda
tem muito para mostrar e deve conviver em harmonia com as novas tecnologias. O nome faz alusão às minicoreografias, que têm a duração média de cerca de 35 segundos. Entre as imagens sobre as quais os
dançarinos se apresentam, diversas exploram a reprodução de miniaturas humanas, muitas vezes, dos próprios
dançarinos que estão atuando. Em outras, imagens ampliadas de partes do corpo, como mãos, fazem dos
dançarinos em cena miniaturas.
As coreografias são bastante diversificadas e, até 2000, estiveram limitadas à web (www.mulleras.com). Foi a
primeira fase do projeto, com 70 mini-coreografias. As imagens, vídeos e interferências digitais, são bemhumoradas e muito bem casadas com os movimentos que os bailarinos realizam. Em 2001, na terceira fase,
mais 30 mini-coreografias foram acrescentadas ao site. Segundo informações da Companhia, mais de 40 mil
pessoas já assistiram aos vídeos disponíveis na Internet, em mais de 70 países.
Ao vivo - A segunda fase, que intercalou os primeiros e os últimos vídeos, foi a do espetáculo ao vivo,
acontecendo em palcos pelo mundo. A turnê chega agora ao Brasil, depois de passar por quase toda Europa e
por todos os continentes. Na América Latina, esteve, em outubro, no Uruguai, participando do Vídeo Dance
Festival.
As apresentações ao vivo repetem o nonsense das coreografias curtas da web e também exploram a interação
entre o dançarino real e o virtual (algumas vezes, apenas objetos) das imagens projetadas. Seguindo a mesma
linha, o grupo está trabalhando na criação do novo espetáculo, que também estréia na web e se apropria do uso
de novas tecnologias, Invisible, previsto para ser o repertório do Mulleras até 2004.
Nas apresentações do final de semana, o grupo vai mostrar o espetáculo mini@atures, que tem trilha sonora de
Didier Mulleras, construída sob o mesmo princípio moderno das coreografias. Didier compôs e interpretou em
partes as músicas e depois colocou as faixas em sintetizadores que misturaram tudo eletronicamente. As
músicas estão disponíveis online, no site do espetáculo.
A palestra e o workshop, na programação do Interatividades, irão tratar do aspecto inovador, de criar
coreografias para Internet, e do uso de novas tecnologias na produção artística. Para o Quarta Pop, o grupo
prepara uma curta apresentação.
História - O grupo foi criado em 86, em Béziers, Sul da França. O Mulleras se propõe a atuar em três áreas: a
produção cultural, o ensino de dança e na divulgação da cultura, com maior ênfase na produção. A sede fica no
CED Center, um estúdio numa antiga fábrica de vinho, com cerca de 400 mil metros quadrados, onde se
apresentam e cuidam das outras atividades. No currículo, mais de 25 projetos diferentes. O mini@turas recebeu,
em 2000, prêmio especial do júri do CYNET, festival de Dresden (Alemanha).
Para a pesquisadora de dança da PUC, Maíra Spanghero, o Mulleras tem papel importante na adaptação da
dança às novas mídias. "As miniaturas são curtas para serem acessadas mais facilmente, por um maior número
de pessoas. São bem-feitas e de qualidade. Isso não é fácil", observa.
Maíra destaca também o progresso que o grupo conseguiu, da primeira para a terceira fase. "Antes, eles só
exploravam o fundo infinito. Nos últimos trabalhos, progrediram para o uso de fundos com paisagens naturais e
arquitetônicas".

Merida / MEXIQUE / 21 oct.04

San Luis Potosi / MEXIQUE / 15 oct.04

