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Denise Stutz iniciou seus estudos de dança em Belo 
Horizonte (MG). Em 1975, fundou o Grupo Corpo 
com outros dez bailarinos. Trabalhou com Lia Ro-
drigues como bailarina, professora e assistente de 
direção, além de lecionar no curso técnico da Es-
cola Angel Vianna (RJ). A partir de 2003, começa  a 
desenvolver seu próprio trabalho solo, apresentan-
do-se nas principais capitais do Brasil, além da 
França, Espanha, países da África e na Austrália. 
Seu solo DeCor foi apontado pela crítica do jor-
nal O Globo como um dos dez melhores espe-
táculos apresentados no Rio de Janeiro em 2004. 
No ano seguinte, estreou o solo Absolutamente 
Só no Itaú Cultural (SP) e, em 2007, criou Estudo 
Para Impressões, com estreia em Madri (Espanha). 
Em 2008, trabalha com o diretor Luiz Fernando Car-
valho, fazendo a direção de movimento da minissérie 
Capitu (TV Globo). No mesmo ano, elaborou uma relei-
tura de seus trabalhos em 3 Solos em 1 Tempo, espe-
táculo apresentado no Rio de Janeiro, Goiânia (GO) e 
Madri.  Em 2009, foi convidada pelo Festival Panorama 
a trabalhar com artistas do programa de residências 
coLABoratório no Rio de Janeiro e em Teresina (PI).  
É membro do Coletivo Improviso (RJ) e possui tra-
balhos em parceria com o vídeo-artista Felipe Ribeiro. 

O Studio Casa de Pedra, sede da Esther Weitzman 
Companhia de Dança, tem como objetivo principal 
desenvolver um trabalho voltado para o conhecimen-
to do corpo, com uma proposta pedagógica que visa 
à expansão das possibilidades expressivas de cada 
indivíduo. Localizado no bairro da Gávea, no Rio de 
Janeiro, o espaço completou vinte anos de existência 
em 2012 e segue reunindo profissionais comprome-
tidos com a pesquisa do movimento e com um per-
manente interesse em estudar a motricidade humana. 

Lugares e Danças busca apresentar profissionais de dança contemporânea e das artes 
do corpo através de uma série de entrevistas realizadas em diferentes centros de criação, 
ensino e pesquisa ao longo de 2013. As conversas abordam a trajetória de cada artista 
a partir da relação entre lugar, ação e suas implicações políticas, estéticas e de mercado.
A terceira conversa da série aconteceu no Studio Casa de Pedra (RJ), com a bailarina e 
“organizadora” Denise Stutz. Nela, a artista fala de sua jornada na direção do público, 
e do constante exercício de organizar-se para estar em cena.
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André Bern: Qual é o lugar da sua dança?
Denise Stutz: Tô pensando aqui nos lugares da 
minha dança...

AB: Você já colocou no plural, né. Não é o 
lugar, mas os lugares.
DS: Foi a primeira coisa que pensei: não é 
um lugar porque a minha dança não é de um 
lugar só. Ela circula, circulou e hoje é de mui-
tos lugares. Os próprios solos que eu faço, meu 
desejo é que eles caibam em vários lugares. En-
quanto estou criando, penso muito sobre isso. 
Não crio pensando num espaço só. A minha 
dança não habita um só lugar - como as minhas 
formações, que vêm de tantos lugares, tantos 
lugares mesmo, não só da dança. Tem esse 
momento em que eu abandono a dança pra 
entender meu corpo em outros lugares.

AB: Você tinha clareza de que não estava 
abandonando a dança?
DS: Não, eu achei que ia romper pra buscar 
outro lugar. 

AB: Você pensava que não faria mais dança.
DS: Na verdade eu não fiz durante muito tempo. 
Eu fui pro teatro. Fui entender esse corpo no 
teatro. Pra mim era assim: “Eu não vou dançar 
mais”. 

AB: Mas o que você queria no teatro? Virar 
atriz?
DS: Queria virar atriz. Fui estudar mesmo, tra-
balhei com diretores de teatro, fiz peças. Foram 
uns quatro ou cinco anos, mas quando voltei 
pra dança, entendi que aquele tinha sido um 
outro movimento. Acho que nunca vou ser atriz. 
Mesmo olhando o que eu fiz como tal, tem um 
outro entendimento. A presença, os estados 
que eu vou criando passam por um outro lugar. 
Por exemplo, eu não conseguia pensar em per-
sonagem. Isso nunca existiu na minha cabeça. 
Não conseguia entender quando um ator fala-
va comigo: “Ah, porque ele...”. Mas ele sou eu. 
“Como é que ela fala, pensa?”, como se fosse 
uma coisa fora. Mas sou eu, como é que pode? 
Ao mesmo tempo, era muito legal pensar que 
movimentos são esses que perpassam, sabe. 
Eram outras camadas de movimento, não era 
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como eu via a dança, uma coisa só, um mo-
vimento só.

AB: A sua história na dança é feita de rup-
turas...
DS: É. Vou começar do começo, lá do Grupo 
Corpo. Antes teve o TransForma, que era um 
grupo de Belo Horizonte, muito antigo. Eu en-
trei nesse grupo em 1972. Foi no TransForma 
que eu conheci um monte de gente, a Angel 
[Vianna]. 

AB: O TransForma era uma escola?
DS: Era uma escola que virou um grupo nos 
anos 70. Eu devia ter uns treze, quatorze anos. 
A gente trocava aula. Eu dava aula pra crianças 
e trocava por uma bolsa de estudos. Isso era 
muito comum em Belo Horizonte. 

AB: Um entendimento bastante coletivis-
ta...
DS: Sim, mas tinha uma figura, a Marilene Mar-
tins, a Nena, que era quem levava a escola. 
Foi o aparecimento da dança moderna em 
Belo Horizonte. Tinha balé clássico no Teatro 
Palácio das Artes e só. Muito antes disso teve 
o Ballet de Minas Gerais, onde Klauss e Angel 
[Vianna] dançavam. Então, Klauss e Angel fo-
ram embora de Belo Horizonte e só existia o 
Palácio das Artes. Fez-se esse grupo da Nena, 
que era muito amiga do casal. Eu comecei a 
fazer aula de dança moderna ali, no Trans-
Forma, e conheci o Rodrigo Pederneiras no 
Festival de Inverno de Ouro Preto de 1972. A 
gente era muito jovem e começou a namorar. 

“(...) eu achei que ia romper pra buscar outro lugar.”
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E por causa desse namoro, a gente começou 
a dançar junto, tudo adolescente. Ao Grupo 
TransForma começaram a ir vários profes-
sores: Klauss, Angel, Clyde [Morgan], Graciela 
Figueroa. Foi a chegada da Graciela ao Brasil. 
Antes de ter [Grupo] Coringa, tudo isso, ela deu 
aula na Nena. Rolf Gelewski também, que era 
um dos grandes diretores da Bahia, da Escola 
de Dança da UFBA.

AB: Todo mundo que passava por Belo 
Horizonte, passava lá...
DS: Era um grupo de referência. Dançávamos 
eu, Dudude [Herrmann], Rodrigo e todos os 
Pederneiras, éramos todos colegas de dança.

AB: Os Pederneiras eram uma família da 
dança...
DS: Tudo começou ali, eles começaram a fazer 
aula ali. E então, surgiu esse grupo que tinha 
muito a ver com [Alwin] Nikolais, cujos primei-
ros trabalhos tinham aquela referência. Alwin 
Nikolais foi a Belo Horizonte, fiz aula com ele. 
Era um período muito louco, que tinha todas 
essas referências. A mãe e o pai do Rodrigo, 
os Pederneiras, hospedavam essas pessoas na 
casa deles. Aí vem Oscar Aráiz, que era uma 
figura de Buenos Aires, um grande coreógra-
fo naquela época. Então, eu e Rodrigo vamos 
pra lá, estudar com os bailarinos dele. A gente 
era muito novinho, uns dezesseis anos mais ou 

menos, já morávamos juntos na casa dos meus 
pais. Quando a gente volta, começa o Grupo 
Corpo. Aí tem toda uma história, vem o Maria 
Maria [primeiro espetáculo do grupo], começa 
o grande acontecimento da dança, um outro 
grupo. Tinha o grupo da Nena, um outro que se 
chamava Anna Pavlova, que também era uma 
escola, e aí juntam-se bailarinos desses dois 
grupos e formam o Grupo Corpo. São esses 
mesmos bailarinos que fazem o Maria Maria. 

AB: Nessa época o Grupo Corpo já 
apontava o caminho grandioso que 
desenvolveria nos anos seguintes?
DS: Maria Maria foi um acontecimento no Bra-
sil naquela época. Estreou em 1976, tem músi-
ca do Milton Nascimento. Foi uma coisa que 
ninguém esperava, explodiu. Era uma loucura, 
Teatro Municipal lotado. Era o primeiro grande 
espetáculo que eu fazia como profissional, e 
nunca tinha dançado para menos de 2.000, 
2.500 pessoas na vida. Isso aconteceu por mui-
tos anos, eu não conhecia nada diferente da-
quilo. Por isso, sim, houve uma ruptura, a grande 
ruptura, quando saí do Corpo. Claro que teve 
um momento que o Corpo teve menos públi-
co, antes do Rodrigo ser esse coreógrafo de 
sucesso, mas sempre tinha Maria Maria, que 
era o suporte. E depois, O Último Trem, que era 
outro espetáculo. Os dois trabalhos eram do 
Oscar Aráiz, que veio de Buenos Aires para co-
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“(...) eu não conhecia nada diferente daquilo.”
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reografar para o grupo, com música do Milton 
Nascimento. Em 1986 eu saí do Corpo e voltei 
pro TransForma, que ainda existia, mas sem a 
Marilene. Sônia Mota foi contratada para fazer 
um trabalho em Belo Horizonte para o grupo.

AB: O que te levou a sair do Corpo?
DS: Ter filho, a própria estrutura, eu me sepa-
rei do Rodrigo. Foram várias questões pessoais 
também, que aconteceram dentro da compa-
nhia. Foi um entendimento dos dois lados, já 
não dava mais pra ficar. Na época, foi super do-
loroso pra mim, mas hoje eu vejo que foi uma 
sorte. Eu adoro o trabalho deles, mas o meu 
foi pra outro lado. Trabalhei com a Sônia Mota, 
que era outra coisa. Ela vinha com uma influên-
cia da dança-teatro, outra dança, mais de ex-

gente não volta, mas visita esse lugar. A gente 
vem trazendo, e joga fora o excesso. Fiz esse es-
petáculo com o Rainer, aí teve várias outras pes-
soas que fui encontrando, Sylvio Dufrayer, Ro-
berto Anderson, fazendo um ou outro espetáculo. 
Era o momento do jazz no Rio de Janeiro. Dança 
moderna e contemporânea não existiam aqui. A 
gente trabalhava quase que de graça, não exis-
tia edital, essas coisas. A gente tinha uma 
pauta pra dançar... no MAM [Museu de 
Arte Moderna]. Então, a gente se junta-
va, mas não recebia. Não é como hoje. 

AB: Como se vivia nessa época?
DS: Dando aula. A gente dava muita aula, pra 
tudo que é lado. E ensaiava. Eu dava aula sem 
parar. Mesmo no [Grupo] Corpo, no começo, 
a gente sempre deu aula pra dançar. Depois 
veio a Lia [Rodrigues], depois desse momento 
jazz. Eu não dançava jazz, dançava com es-
sas pessoas que estavam tentando fazer um 
trabalho aqui e ali. Era isso o que acontecia 
aqui, e eu saindo de Belo Horizonte, de uma 
companhia que, de uma certa forma, pagava 
salário. Pouco, mas pagava. Caí nesse mun-
do... muita gente dançava na Globo, muitos 
bailarinos. Muita gente fazendo trabalho pra 
[TV] Manchete. Trabalhava-se muito pra po-
der dançar o que queria. A gente fazia audição 
pra dançar nessas companhias que sequer pa-
gavam! [risos] Aí eu encontro a Lia Rodrigues, 
que também estava fazendo os trabalhos dela, 

“Trabalhava-se muito pra poder dançar o que queria.”

pressão, não era técnica-técnica-técnica. Foi 
muito bacana, um momento rápido. Fiz um es-
petáculo, uma estreia, e vim pro Rio de Janeiro. 
Encontrei com Rainer Vianna, filho da Angel, em 
Ouro Preto, estava fazendo um pas de deux do 
TransForma. Ele me convida pra fazer um es-
petáculo com ele. Isso era 1987. Eu vim com o 
Gui, meu filho, que tinha um ano e pouquinho. 
Ainda não sabia que ia morar aqui. Fiquei hós-
pede na casa da Angel pra fazer o espetáculo. 
Era muito legal porque o Klauss vinha de vez 
em quando, ele morava em São Paulo. Foi um 
momento muito forte, de ruptura com tudo. 
Lembro que falei pra Angel que queria fazer es-
sas coisas mais de consciência corporal, e ela 
me disse: “Ó, não tem mais volta pra você, não 
vai voltar mais pro que você era”. Na verdade, a 
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inventando lugares. Ela trabalhava com o João 
Saldanha. Eles tinham uma companhia juntos, 
mas ela queria fazer um trabalho sem o João. 
Foi aí que eu comecei, a gente ensaiava to-dos-
os-di-as. Todos os dias, pra ganhar quando 
dançasse. A gente tinha uma sala, empresta-
da do Orlando Cani. Tinha que limpar a sala, 
tudo bonitinho. Isso também foi um corte, co-
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nhecer a Lia, com uma outra maneira de dançar. 
Ela montou um trabalho que se chamava Catar, 
pra não sei quantas pessoas. Nessa época, 
éramos muitos. Tinha uma data no [Espaço Cul-
tural] Sérgio Porto, depois fizemos na Fundição 
[Progresso] e acabou. Todo mundo foi embora, 
fiquei eu. Aí veio a Duda Maia. Ficamos muitos 
anos, eu, Duda e Lia nessa sala, ensaiando, en-
saiando. Fizemos o Ma, e um dia fomos apre-
sentar na Bahia, no Teatro Vila Velha, que estava 
caindo aos pedaços na época. Deu um pro-
blemão no teatro, e a gente foi pro [Teatro] Cas-
tro Alves. Guy Darmet, que era curador da Bie-
nal de Dança de Lyon, viu a gente e convidou. 
Aí começou uma outra história com a Lia, via-
jamos pra Israel, o Ma abriu portas. Mas antes 
disso a gente já dançava pra tudo que é lado, na 
UNIRIO... lá ia a gente carregando os baldes... a 
gente queria dançar! Fizemos o Folia, que é um 
trabalho com o qual viajamos muito. A gente foi 
pra Bienal de Lyon com o Ma e o Folia. Aí a Lia fez 
o Aquilo de que somos feitos. Parêntese: numa 
dessas viagens que a gente fez com o Folia, no 
interior de São Paulo, eu conheço o pessoal da 
Ligia Veiga, que é de teatro de rua. Pessoal de 
perna de pau, cantando, fiquei enlouquecida. A 
gente vem dessa tradição muito rígida de tra-
balho, Folia e Ma eram trabalhos muito vigo-
rosos... nem era rigor, mas sim uma rigidez com 
o que a gente faz, aí eu conheço o teatro de rua. 
Fiquei completamente louca, voltei pro Rio e fa-
lei “vou começar a andar de perna de pau”. E a 
Lia montando Aquilo de que somos feitos. Eu 
falei “não quero mais”. Saí no meio, um pouco 
antes da estreia, Marcele [Sampaio] entrou no 
meu lugar. Mas fiquei dando aula e trabalhan-
do como assistente da Lia. E comecei a fazer 
outras coisas: a estudar teatro com a Celina 
Sodré, treinamento Grotowski e teatro de rua. 
Aprendi a tocar tambor, a gritar, foi um momento 
de muita libertação pra mim. Por isso achei que 
nunca mais ia voltar pra dança. Eu sentia que 
podia fazer o que estava fazendo em qualquer 
lugar, sabe. Ainda era muita ralação, trabalhan-
do pra poder fazer essas coisas. Sempre dando 
aula, na [Escola] Angel, cursos, era o que me 
sustentava. Juntava dinheiro pra fazer a ofici-
na do Lume [Teatro] em fevereiro. Bom, achava 
que ia virar atriz. Foram muitos anos de trei-

namento. Aí abandonei mesmo a Lia, falei com 
ela: “Lia, agora não dá mais, não quero mais 
ser assistente nem dar aula”. Porque era isso, 
eu dava aula e ensaiava.

AB: Ali tinha um compromisso de grana 
pra você.
DS: Sim, ela me pagava pra isso. Ela, às vezes, 
saía, viajava muito com o [Festival] Panorama. 
Às vezes, ficava bem ausente da companhia. E 
eu tocava aquilo um pouco. Eu fazia tudo, me 
sentia dona de circo: ficava na bilheteria, dava 
aula, ensaiava os meninos, dava o aquecimen-
to, descia correndo porque tinha que ficar na 
bilheteria, fazia o som e a luz [risos]. Era igual-
zinho dono de circo! Isso foi o começo da 
minha saída da Lia, já não dançava mais, esta-
va construindo um outro lugar. Quando eu saí 
mesmo, eu estava com o teatro de rua, an-
dando de perna de pau [risos]; com a Celina 
Sodré, que era uma coisa super Stanislavski, 
estudo, fiz três peças com ela; e com o Kike, 
Enrique Diaz, fazendo Coletivo Improviso. Ele 
ainda é uma figura que me abre o olhar, falo 
que é meu ídolo. Estava nesses três lugares, 
fazendo um monte de treinamento pra enten-
der o que era, como era ser atriz. Isso tudo 
durou alguns anos, uns três, quatro. 

AB: E você jurava que ia ser atriz...
DS: [risos] Eu ia ser alguma coisa que não mais 
bailarina. 

foto: Marta Azparren

“Eu fazia tudo, me sentia dona de circo (...)”
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AB: Mas nunca passou pela sua cabeça ser 
coreógrafa? É o caminho natural pra muita 
gente...
DS: Eu não sou coreógrafa.

AB: Você ainda não se assume como coreó-
grafa?
DS: Nunca vou ser. Não sei colocar um passo 
atrás do outro.

AB: Eu paguei mico, coloquei hoje no 
Facebook que ia conversar com a bailari-
na-coreógrafa...
DS: [risos] Tem gente que fala que eu sou coreó-
grafa, mas não sou.

AB: Mas tem tanta gente fazendo outras 
coisas como coreógrafo, que não apenas 
“colocar um passo atrás do outro”...
DS: É porque eu trabalho comigo mesma, né... 
acho que eu sou uma organizadora, sabe, acho 
que consigo organizar o trabalho dos outros, e 
o meu também. Eu me organizo pra estar em 
cena, pra continuar trabalhando [risos]. Mas 
não sinto que sou coreógrafa-coreógrafa... tem 
o trabalho da Lia, tão coreograficamente orga-
nizado... o do João... eles são coreógrafos. Eu 
não sou, não. 

AB: Você é uma organizadora. Adorei isso!
DS: [risos]

AB: Agora tem que colocar no programa, 
“organizadora”...
DS: [risos] Criadora, organizadora de ação, de 
cena, sei lá o que... Aí, no meio desses tra-
balhos, a Lia me liga. Era sobre uma oficina 
com o Thomas Lehmen. Eu falei “Mas, Lia, eu 
já abandonei a dança há tantos anos, não sei 
mais dançar essas coisas”. Eu sempre fui meio 
ruim nessa coisa de 1, 2, 3, 4, de decorar e 
ter que fazer sempre igual. Isso sempre foi mui-
to duro pra mim. A dureza não era fazer igual, 
era ter que acertar. Isso pra mim sempre foi um 
desespero: entrar em cena e não poder errar. 
Como atriz também, isso quase me matava. É 
o grande barato do Coletivo Improviso, do Kike: 
perceber outro lugar, que você não tem que 
dar conta da coisa, que você está ali e aquilo 

simplesmente é. Isso eu descobri muito com o 
Kike, com o Coletivo. Eu não posso fazer tra-
balho que eu tenho que acertar! 

AB: E você só fez isso a vida inteira: “tra-
balho que você tinha que acertar”...
DS: Exatamente. Por isso, quando a Lia suge-
riu a oficina, eu disse “Não consigo mais”. Mas 
acabei indo fazer, com umas pessoas muito 
legais, a Dani [Lima], o Gustavo [Ciríaco], a 
Marcela [Levi] estava também. Foi um momen-
to de encontro de algumas pessoas, a gente 
até hoje se habita. Dani é minha amiga querida, 
Marcela também. São pessoas com trabalhos 
muito diferentes. Depois dancei um trabalho 
do Gustavo, já fiz assistência da Marcela, es-
tou sempre trocando com a Dani... agora vou 
fazer um trabalho junto com ela, sabe. Isso é 
muito legal.

AB: São parcerias para a vida... Mas vocês 
não se conheciam antes da oficina?
DS: Conhecia a Marcela, de “oi, tudo bem”... 
conhecia o Gustavo, da [Escola] Angel. Mas 
quando acabou a residência, a oficina com 
o Thomas, ele falou comigo: “Você devia tra-
balhar sozinha, se fechar numa sala”. Isso foi 
em 2003, e desde então eu trabalho sozinha, 
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“Eu sempre fui meio ruim nessa coisa de 1, 2, 3, 4 (...)”



“É tão íntimo! Como vou pedir dinheiro?”
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sozinha, sozinha. Sem ninguém. Não tenho 
assistente, às vezes convido um amigo. É a 
minha maneira de trabalhar, de me organizar 
[risos]. E naquele momento veio toda uma ma-
neira diferente de trabalhar, de falar, de coisas 
que eu tinha necessidade em cena: de olhar, 
estar em relação, de muito perto, de poder não 
ter que dar conta, de ser um trabalho em que 
estou trocando, dialogando. Vieram os solos, 
o infantil, que tem esse lugar de poder dialo-
gar, nesse caso, com a criança. O outro infan-
til também é assim, o da Meia Ponta [Cia. de 
Dança]. Fiz um trabalho com o Felipe Ribeiro, 
com quem tenho uma parceria. Depois veio o 
Justo Uma Imagem, que pra mim é um tra-
balho de passagem. Ele voltou pra um lugar 
de acertar, de muita precisão, aí tive necessi-
dade de fazer um outro, eu disse “não é isso!”. 
Não consigo criar sem estar envolvida com as 
pessoas. Posso até dançar, mas pra mim é 
muito difícil estar em cena sem poder ver as 
pessoas. Não é mais um lugar solene, formal. 
Como disse a Angel, “você não vai conseguir 
mais voltar”. Agora é só pra frente. 

AB: E o que é o “pra frente”?
DS: Eu não sei [risos].

AB: A impressão que eu tenho, por to-
das essas coisas que você me contou e 
do pouco que vi dos seus trabalhos, é de 
uma saga que você tem desenvolvido na 
direção do público, cada vez mais perto 

dele. Pra onde você sente que esse mo-
vimento está caminhando? O Justo Uma 
Imagem já te deu uma informação, por e-
xemplo, de que não é mais aquele lugar 
que você quer ocupar...
DS: Verdade... O último solo, o que estou fa-
zendo agora, que se chama Até Que Você Me 
Esqueça, também tem essa aproximação do 
público. Diferente do 3 Solos [em 1 Tempo], 
que é bem mais concreto, bem aqui, o novo fala 
de perdas, de desaparecimento. Trabalho com 
uma carta da minha mãe, tem horas que sou 
eu falando, tem horas que não, vou desfazendo 
tudo. Mas a proximidade do público continua, 
eu transito dentro e fora da plateia. 

AB: E a memória está em jogo outra vez...
DS: Por isso eu digo que não sou coreógrafa. 
Eu queria muito falar uma coisa mais impor-
tante, pegar um movimento político, sabe. Eu 
não consigo fazer o que não sei fazer. O que 
sei fazer é isso, falar dessa coisa talvez muito 
íntima. Por isso talvez eu não tenha tido co-
ragem de pedir dinheiro pra esse novo trabalho. 
É tão íntimo! Como vou pedir dinheiro? Pra mim 
mesma? Talvez não seja um trabalho que tenha 
um valor... maior, sabe. É tão pequenininho, en-
tão tenho que fazer do jeito que é, e apresentar. 
Mais simples assim.

AB: Você mantém a mesma lógica... de tra-
balhar pra poder continuar criando.
DS: Na verdade, acho que é isso o que me in-
teressa. Mesmo agora, com as possibilidades 
todas, Klauss Vianna [prêmio da FUNARTE para 
a dança], isso é pra um outro trabalho, que é 
o que faço com o Felipe. O meu, esse menor, 
sustento de outras maneiras. Faço trabalho de 
corpo pra ator, esse que vou fazer com a Dani... 
Aí depois, começo a dançar esse solo que 
construí assim, o SESC chama, e o trabalho 
começa a se pagar. O outro não, que é até mais 
do Felipe porque a ideia e as questões são dele,
tem vídeo, mais produção, precisa de mais di-
nheiro pra realizar. Sobre o meu, o que vou falar? 
Que é sobre desaparecimento, sei lá, a carta da 
minha mãe, a minha história na dança? Tenho 
muita vergonha de pedir dinheiro pra isso!

foto: André Bern



AB: Mas vou te falar, Denise: tem um monte de gente fazendo exatamente isso [risos]...
DS: Mas não me interessa [risos]. Claro que se isso, a partir de um momento, passa a interessar, aí 
vem de outro jeito. Por enquanto, interessa por causa de uma necessidade minha, muito vital, de 
trabalhar, senão eu fico louca. Tem uma figura que é muito legal, de outra geração, tem outra visão, 
consegue fazer projetos, que é a Michelle Moura. Mas ela é assim também. Algumas outras pessoas 
têm essa loucura... a gente tem isso, você faz isso também... a loucura de que tudo é conectado ao 
seu trabalho, sua vida é conectada ao seu trabalho. Você vai fazer mesmo que não tenha dinheiro. 
A gente fica desesperado, mas sabe que vai trabalhar, no que for. Se a gente não fizer isso, o que 
vai fazer, né!
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