


Esse mesmo humor é a tônica de Rest, que 
no próprio título já traz uma pegadinha. 
Em ritmo literalmente alucinante, Lee Jae-
young e Shin Jeaho desafiam a gravidade, 
inventam peripécias inacreditáveis, quicam, 
rolam, sobem e descem um no outro e 
se divertem muito, além de contagiar o 
público. Os bailarinos desenvolvem distintos 
estilos de movimento, porém sem perder 
o encadeamento em momento algum. O 
inesperado marca o espetáculo, de modo que 
a plateia não consegue despregar os olhos e 
os sentidos dos dois experientíssimos artistas.
A Company SIGA é um ótimo exemplo de 
quanta coisa boa, interessante e criativa se 
faz pelo mundo afora. O estilo coreano se 
incorpora, com louvor, ao que de melhor há 
no contemporâneo de hoje.

ATELIÊ DO GESTO
SENTIMENTO DO MUNDO

Terra seca e remexida. Poeira que sobe, cega 
e abafa. Cor sem cor, ar parado, sufocante. O 
cheiro de fim de mundo é nauseante. E os dois 
ali, presos um no outro. Tremem, se arrastam, 
se enroscam, remexem-se naquela poeirama 
sem fim por um tempo que parece que não 
acaba nunca. 

O susto inicial de O Crivo pode até chegar – 
como de fato chegou – a afastar os estômagos 
mais sensíveis. Mas vale a pena engolir alguma 
poeira para viajar, com os atormentados 
personagens, para além do que as aparências 
conseguem traduzir.

Desespero e delicadeza, estrategicamente 
anti-coreografados, estão intimamente 
entrelaçados neste espetáculo completamente 
inesperado. O espaço árido será, segundo 
minha pouca informação, o sertão de 
Guimarães Rosa, mas de acordo com minha 
inútil bagagem teatral, será também o 
universo de Beckett. Sim, pois a primeira coisa 
que me veio à cabeça, transposto o prólogo 
físico e poeirento, foi Esperando Godot.

Os miseráveis personagens, vestidos com 
restos de outrora e cobertos de sujeira, 
agarram-se desesperadamente um ao 
outro – por medo e angústia, por fome e 
fraqueza, por cuidado e amor, por falta de 
outra alternativa.... Difícil dizer. Parecem 

doentes, famintos, esquecidos do mundo. 
Mas também parecem determinados a 
chegar juntos, custe o que custar – e olha que 
custa muito, muito! – a algum lugar que nós, 
pobres mortais estatelados na plateia, não 
conseguimos vislumbrar.  Aqui, mais uma  
vez, fala Esperando Godot: a trilha musical, 
que mistura sons orgânicos – de uma possível 
floresta – com sonoridades que lembram a 
Nova Era ou acentos musicais de tristeza, 
fuga, tensão, e outras sensações,  nos desloca 
propositadamente de qualquer território: é 
ou não o nada, o deserto, o sertão, o meio 
do mundo onde o momento não chega. Mas 
os dois, mesmo no maior desamparo, querem 
chegar. Aonde, ninguém sabe e nem saberá 
jamais.

Enquanto um cansa, o outro desfalece; e 
lá vai o um reviver o outro.  Quando um 
cai e o outro também, os dois se levantam 
aos trancos e barrancos, se apoiam, se 
revezam, brigam e se reconciliam. Chega 
a doer a sensação de que ambos sabem 
muito bem que estão sós, sozinhos de marré 
deci num mundo hostil, esgotado, vazio 
de comida, água e sentido. Mas de cada 
gesto cru, inusitado, de cada movimento 
aparentemente irregular, grosseiro, sujo ou 
borrado, jorra poesia de verdade. O amor 
cuida, ainda que sem jeito ou sem esperança. 
Neste particular, a coreografia pelo avesso 
criada por João Paulo Gross é extremamente 
imaginativa. É como se, de dentro de um 
bloco de argila queimada, saltasse uma 
Vitória de Samotrácia, mal comparando.  É 
possível imaginar o belo dentro do estranho, 
do tosco, do gesto aparentemente “jogado” 
no ar. Este exercício é dos mais fascinantes 
para quem assiste e acompanha, a essa 
altura já envolvido afetivamente, a saga dos 
pobres personagens.

A história gira em círculos, desdobra-se em 
quadrados, envereda por vias tortuosas, 
alimenta-se de movimentos impossíveis. Tudo 
parece perdido e, no entanto, uma esperança 
esquisita viceja.  Vários sentimentos se 
manifestam, se alternam, se repetem, num 
universo de delicadeza, de respeito, de 
cuidado, de desvelo para segurar algo muito 
precioso e frágil, ainda que sob condições 
quase inumanas.



E ao final... mas que final? A esperança 
encarniçada muda o texto, dá uma 
grandessíssima banana para aquele mundo 
arrasado e segue em frente. Simplesmente 
vai, passo a passo, tropeço a tropeço, pedra a 
pedra do caminho, levando aqueles dois para 
onde quiserem. E ponto.

Lamento pelos que não resistiram ao 
prólogo – que, diga-se de passagem, podia 
ser ligeiramente encurtado. Se tivessem 
conseguido atravessá-lo, não teriam perdido 
a chance de ver um espetáculo inesquecível.

FLÁVIA TÁPIAS
SOLO EM ÁGUAS PROFUNDAS

Salmões em migração nas águas do Mar Morto, 
coreografados pelo espírito do escritor Bruno 
Schulz transfigurado em peixe, brotaram hoje 
da obra de David Grossman e inundaram 
o palco do Teatro Cacilda Becker, quando 
Flávia Tapias executou o belíssimo Solo que 
o coreógrafo Rami Levi criou especialmente 
para ela, com música de Krishna Deis.

Foi meu terceiro encontro com Solo, mas só 
nesse momento as águas vieram. Talvez a 
proximidade que a arena do teatro oferece 
tenha atraído os peixes e outras profundezas – 
referências de vida que fizeram enorme sentido 
ao povoarem os movimentos sincopados, 
pulsantes, delicados, contraditórios e sobretudo 
belos, acentuados pela trilha marcada, um 
cantochão em hebraico de arrepiar todas as 
nossas origens judaico-cristãs.

Quando vi Solo pela primeira vez, ainda não 
conhecia David Grossman, escritor israelense 
que marcou profunda e definitivamente a 
minha vida. Não havia lido sua obra Ver: 
amor, em que retrata o escritor Bruno Schulz, 
intelectual assassinado friamente durante a 
Segunda Guerra Mundial por simples capricho 
de um oficial nazista, na pele de um salmão 
que lidera uma grande migração da espécie 
nas águas do Mar Morto. Nos movimentos de 
Flávia, na ordem das coisas estabelecida por 
Levi, na forte entonação gutural da melodia, 
reconheci cada peixe, cada manobra, cada 
movimento das águas. Flávia era Bruno, 
ou dançava para ele, ou trazia sua alma à 
superfície, e com isso navegava pela história, 

por raízes que também são nossas, de uma 
forma ou de outra. Entregue à densidade 
incomum de sua dança, Flávia Tapias cruzou 
eras, enfrentou o mar, o sol inclemente, 
travessias épicas e poéticas.  Afogamentos 
irrespiráveis, agonias e travessuras assaltaram 
as fortes águas derramadas naquele palco. E 
ela suportou tudo com enorme claridade.

Com a sensibilidade que é sua segunda 
pele, Flávia Tapias conduziu Bruno Schulz e 
os salmões tão magistralmente imaginados 
por David Grossman a águas seguras, 
abundantes. 

Nos braços dos movimentos concebidos por 
Levi – que com certeza só poderiam mesmo ter 
sido criados para ela – a bailarina consumou 
a redenção de corpo, espírito e assombro. E 
todas as águas se abriram ao seu comando.

SOLO
Coreografia de Rami Levi sobre música  
de Krishna Deis
Intérprete: Flávia Tapias

GRUPO TÁPIAS CIA DE DANÇA
SOB O SIGNO LÍQUIDO DA ETERNIDADE 

As relações humanas ondulam com o 
movimento de nossas marés internas. 
Ouroboros, criação de Flávia Tápias para 
sua companhia franco-brasileira, trata 
justamente desses dilemas ondulatórios: 
por que viver é tão perigoso, como tão 
bem provocou Guimarães Rosa? Por que 
nos atiramos à vida e nos decepcionamos, 
achamos que não somos capazes, falhamos 
ou nos sentimos encolher diante do outro? 
 
Para reinterpretar coreograficamente uma 
obra da artista plástica francesa Eva Clouard, 
intitulada A fobia do jardineiro, Flávia Tápias 
fluiu para o campo do simbólico. A obra 
em questão, formada por várias serpentes 
criadas com mangueiras d’água e distribuídas 
num grande jardim, levou a coreógrafa a 
buscar as raízes míticas da serpente no 
imaginário esotérico/iniciático. E chegou ao 
símbolo conhecido como Ouroboros, presente 
em épocas e culturas tão distintas quanto 
druidas, egípcios e indianos: uma serpente 
(ou um dragão) que morde a própria cauda 



– alusão à eternidade, ao ciclo da vida, à 
expansão da alma e por aí vai. 

Bem, mangueiras d’água serpenteiam e 
ondulam, despejando água em jatos de maior 
ou menor intensidade, ora pródigos, ora 
econômicos, ora inundantes. Assim como o 
ser humano, que distribui ternura, ódio, amor, 
solidariedade, compreensão, intolerância, 
contradições, em diferentes ângulos ou 
medidas.  Somos serpentes, mangueiras ou 
as duas coisas, no ingrato afã de viver? 

Ouroboros se desdobra em relacionamentos 
alternados, em triângulos afetivos, duetos 
fatigados, sentimentos convulsos. A 
coreografia, segundo Flávia, foi construída 
colaborativamente entre ela e seus 
intérpretes-criadores.  Seria apresentada 
duas vezes no Rio de Janeiro, no Teatro 
Cacilda Becker e no Armazém da Utopia, 
mas por questões de autonomia aquática 
restringiu-se a esse último. Foi uma vez só, 
mas fulminante

Eu não diria que Ouroboros é uma performance; 
não, tem todos os elementos cênicos e 
coreográficos de um balé contemporâneo. 
Seus personagens são pessoas comuns, 
confusas e aturdidas em suas relações no dia 
a dia.  Que não entendem tudo que acontece 
com elas, assim como qualquer um de nós. 
Os afetos surgem e fluem, enriquecem-se, 
esvaziam-se, deixam-se perfurar por dúvidas, 
arrependimentos, vontades não expressas. 
Exatamente como na vida.  Do ponto de vista 
coreográfico, constrói-se em geometrias 
variadas, bem distribuídas no espaço cênico 
formado pela vista do mar, a partir da porta de 
um grande galpão - cenário onde as silhuetas 
inicialmente se configuram -, por pilastras 
de ferro e pelo chão de cimento entre duas 
arquibancadas quase solitárias, que abrigam 
a plateia e parecem flutuar em meio a um 
espaço gigantesco. Daí o impacto tão grande 
que os vários sentimentos coreografados, 
em franca e constante variação, têm sobre 
o público, naquele exíguo núcleo em meio 
ao vazio. O trio formado por Flávia Tápias, 
Gaetan Jamard e Jeremy Kouyoumdjian 
se equilibra muito bem entre todas essas 
variáveis e inconstâncias. Impossível não se 
envolver com personagens tão comuns-dos-

mortais– que erram, duvidam, voltam atrás, 
se arrebentam, se levantam e seguem em 
frente.

A trilha sonora, costurada com rigor e bom 
gosto, teve impacto decisivo no processo do 
espetáculo – sobretudo quando Flávia, num 
rasgo de lúdica ousadia, decidiu dar vida à 
serpente imemorial: Ouroboros “encarnou” 
numa potente mangueira e vomitou água 
aos borbotões sobre a cena! Na alegre 
disputa pelo controle da serpente viva, que se 
transformou em arma de guerra ou de farra, 
os bailarinos reconfiguraram toda a proposta 
e trocaram águas, rios e mares entre si, ao som 
da inacreditável (e inesquecível!) Have you 
ever seen the rain, do também mítico grupo 
Credence Clearwater Revival. Viva a serpente, 
que nesse momento não mordia a própria 
cauda mas distribuía vida em eloquentes 
gorgolejos, a plateia absolutamente rendida 
não via a hora de se jogar e se molhar 
também! Mas um certo pudor, na tênue 
linha que separa o palco do público, evitou 
que se formasse ali, em pleno Armazém da 
Utopia, um núcleo meio  Woodstock, em 
meio ao cimento e à fina camada de água 
que se misturava progressivamente à poeira 
do chão.

Exaustos, molhados e felizes, os bailarinos 
foram muito festejados pelo público. 
Ouroboros tem delicadeza, contradição, 
vitalidade. E também rigor, ritmo e força. 
Momento feliz, de renascimento e alegria, 
que abriu o domingo final do Festival da 
melhor forma possível.

CIA. REGINA MIRANDA & ATORES BAILARINOS
DENTRO DOS OLHOS DA NOITE NEM SEMPRE 
VELOZ

Marina Solomon tem grandes olhos e uma 
personalidade incomum como atriz. Sua 
interpretação guarda traços clássicos, 
nuances de expressionismo no cinema e 
movimentos cênicos quase dançados. Falo 
como quem a vê pela primeira vez em cena: 
sua presença é forte e determina as sensações 
que virão a seguir em NAITSU – Noites com 
Murakami, de Regina Miranda, que estreou 
no XV Festival Dança em Trânsito, no CCBB, 
no dia 24 de agosto.



A temática é, em si, terreno perigoso – uma 
mulher que atravessa noites e noites às voltas 
com a  indelicadeza do mundo, embrulhada 
em sua solidão.  Muitas outras tentativas têm 
fracassado, mas não esta.   NAITSU não é nem 
a primeira e nem será a última, mas é única. 
E com a virtude de ser de verdade. 

Não sou (ainda) uma leitora de Murakami, 
mas desejei sê-lo enquanto assistia ao 
espetáculo, para poder adivinhar as frases do 
autor em meio ao texto consistente, seguro, 
tocante e desafiador, alterado e sincero, 
verde e maduro. Regina Miranda acertou 
bastante, sem dúvida nenhuma, pois decerto 
conhece Marina o suficiente para saber o 
que ela iria fazer deste espetáculo.  Você 
acredita nos olhos da personagem, quando 
te dizem que está há dezessete noites sem 
dormir. Acredita na sua sinceridade, caminha 
com ela, perambula pela casa e pela alma.  
A sua companhia nos faz bem ao ponto de 
desejarmos ampará-la nos momentos mais 
aflitivos, quando se aventura em torno do 
desespero mas retorna, com toda a força das 
suas garras, a uma resistência interior que 
talvez acredite ser inútil.

Enquanto palmilhamos, tateando, o seu 
mundo visto a partir da janela da noite, ora 
ameaçado pelo escuro e pelo silêncio, ora 
em alerta absoluto ao menor barulho, ora na 
tentativa de ordenar o que grita dentro da 
cabeça, voltamo-nos, num movimento quase 
involuntário, para o que começa a acordar 
dentro de nós. E de repente vemos que 
estamos no mesmo barco. Lembramo-nos 
das nossas longas noites, da falta que temos 
dentro, de tudo que o nosso próprio caos 
deixa inacabado e credita à falta de tempo, 
a isso ou àquilo. E de tudo que ainda é capaz 
de gritar, lá no fundo. São essas sensações, 
essas mesmas incertezas, que nos permitem 
seguir a personagem enquanto caminha 
em círculos, dentro de si mesma. Que nos 
permitem olhar bem dentro dos seus olhos 
diretos e translúcidos, quando desce do palco 
e nos arrosta, nos enfrenta e nos envolve de 
forma definitiva.

NAITSU é um espetáculo de grande 
envergadura, à altura da impressionante atriz 
que lhe dá forma, respeitoso com todas as 

possíveis fontes de inspiração, reveladas ou 
não, e de belíssima fotografia, já que é quase 
filme, passa pela dança e se instala na caixa 
italiana, nos braços de uma trilha irretocável. 
São noites dentro da noite que ficam ecoando 
por dentro muito depois que as luzes de cena 
se extinguem e nos convidam a seguir nossas 
próprias noites.

GRUPO TÁPIAS CIA DE DANÇA
RESPIRAÇÃO CELULAR

Um volteio, um ângulo, uma linha pontilhada 
talvez, imaginada entre a música e o silêncio, 
dobra e desdobra a cena em circunstâncias, 
memórias, movimentos revestidos de tensão 
ou de leveza, em meio a tons alaranjados, 
terrosos, românticos, que cobrem as vestes 
dos bailarinos e a luz que se infiltra sutilmente 
no palco.

Entre histórias vislumbradas e percursos 
coreográficos/dramáticos que podem ou 
não se completar, Dobras respira ou arfa, 
grita ou sussurra, agita o ar ou para o tempo. 
As situações, ainda que independentes, se 
encadeiam por força do ritmo, resolvem-se, 
complicam-se, diluem-se ou se intensificam. 
No terreno do simbólico, as folhas de papel 
em branco com que brincam os bailarinos, 
em evoluções tênues ou arriscadas, sugerem 
talvez perspectivas, ângulos de visão, dúvidas 
ou mesmo perguntas. Mas a presença dessas 
folhas dançantes acena, também, para o 
lado mais lúdico do espetáculo -  quando 
a plateia completa o cenário com seus 
próprios origamis, construídos com as folhas 
igualmente brancas que cada pessoa recebeu, 
ao entrar na sala de espetáculos.

No momento previsto pelo elenco, a boca 
de cena fica literalmente embranquecida 
ao receber mil e uma dobraduras, algumas 
delas bem sofisticadas para os 15 minutos 
liberados para sua produção. São instantes de 
descontração e de desconstrução da própria 
estrutura tradicional do espetáculo: a plateia 
assume sua fatia de protagonismo e flerta 
diretamente com a arte que está em curso.
 
A ideia de “dobras” remete aos origamis e a 
muitas outras coisas também: dobrar o corpo, 
a perna, o braço, dobrar a vontade, dobrar a 



dose, dobrar o papel, dobrar a vida... Um corpo 
pode dobrar-se de dor, de sono, de medo, de 
angústia, de rir inclusive. Ou desdobrar-se 
em êxtase, em entrega, em energia ou em 
luta. Com suavidade, a proposta coreográfica 
enunciada por Flavia Tápias e completada, 
coletivamente, com a precisão e sensibilidade 
dos bailarinos, discursa livremente sobre 
essas possibilidades, sobre a infinitude, 
a incompletude, a vertigem, o sossego, a 
alegria. O resultado é de extraordinária 
leveza e rico em nuances poéticas, enlevo e 
cumplicidade com o público. 

Em suma, Dobras é um instigante ensaio de 
ternura que se espalha, num feliz e rápido 
contágio, muito além das fronteiras do palco.

GRUPO TÁPIAS CIA. DE DANÇA
QUANDO A DOÇURA GARANTE O EQUILÍBRIO 
DO UNIVERSO

Um astrônomo piradão que não fala direito 
língua nenhuma, um garoto fascinado pelos 
mistérios do céu e uma estrela muito curiosa 
que veio parar na Terra por descuido. Taí um 
trio improvável que, com açúcar e afeto, 
conquista a garotada na velocidade da luz.

Creme do céu é um musical – uma fábula 
urbana que flerta com as possibilidades do 
espaço sideral e navega na porção de loucura 
e de aventura que flutua dentro de todos nós, 
contrariando a gravidade. A criação de Flávia 
Tápias para sua companhia, protagonizada 
pela coreógrafa e pelos bailarinos Laura 
Ávila e Gaetan Jamard, nasceu de uma 
história de família doce, doce, que é melhor 
contar depois. Por ora, acompanhemos 
então o astrônomo, atolado numa casaca 
que estampa a carta estelar e, misturando 
francês com português, cria um idioma 
novo para explicar sua ansiedade de contar 
à plateia, muito assustado, que uma estrela 
catalogadíssima desapareceu do céu! 

Oh, céus! O que fazer??? Mas acho que o 
astrônomo disse que o fenômeno tem a ver 
com um bombom... Será??? 

Jeremy, um menino levado e com a cabeça 
literalmente no mundo da Lua, vai dormir 
bem quietinho, depois de surrupiar um ou 
dois bombons que a mãe fizera e guardava 

a sete chaves. Vira volta, volta e vira, entre a 
culpa e medo de ser descoberto, escuta um 
barulhão – CATAPLUFT! – bem do lado da sua 
cama. Se arrepia e se encolhe todo, com medo 
de olhar. Quando finalmente olha, lá está 
uma criaturinha brilhante e tão apavorada 
quanto ele. É Maria – sim, uma das Três! - 
que escorregou do céu e foi cair justamente 
ali. Depois de Aaaai! pra lá e Aaaai!! pra cá, 
Maria pede ajuda, pois precisa voltar pra sua 
casa no espaço. Nisso entra em cena, sem 
ser convidado, o Senhor Astrônomo com sua 
casaca – e muito se admira de encontrar ali, 
justamente ali, a estrela desaparecida!

Após ouvir as explicações de Maria e Jeremy, o 
Senhor Astrônomo resolve ajudar a estrelinha 
a encontrar o caminho de volta. Juntos, os três 
partem para uma grande aventura celeste, 
povoada por planetas, estrelas e outros 
corpos celestes, Via Láctea afora. Cruzam 
Vênus, Urano, Netuno, Saturno com seus 
anéis, Plutão... mas nem assim conseguem 
arrumar uma carona decente pra Maria. 

- A minha mãe faz um doce que tem o creme 
do céu dentro! Quem sabe, se você comer, 
não consegue achar o caminho? – sugere 
Jeremy, e oferece um dos bombons a Maria. 
A tal porção celeste dentro da guloseima, de 
cor nitidamente azul, dá conta do recado - e 
Maria parte para reencontrar suas duas irmãs 
no firmamento.

Em meio a esse final meio feliz, mas em clima 
de despedida, uma vozinha compungida, com 
jeito de pouquíssimos anos, corta o silêncio 
da plateia:

- Ahhh, eu sinto saudaaade!

Meu coração parou ali mesmo.

Creme do Céu merece um livro. Merece ser 
eternizado e lido, lido, lido, para que fique 
na memória de muitas infâncias – como a da 
coreógrafa Flávia Tápias, que cresceu ouvindo 
sua tia Rosane Alves distribuir seus bombons 
galácticos e explicar como tinha ido ao céu 
buscar o creme para fazer aquele recheio azul, 
absolutamente único em todo o universo.

Desde a abertura, quando o astrônomo 
maluquete chega correndo e ofegante da 



plateia, o espetáculo tem cara de criança, 
jeito de criança e nos transforma também em 
crianças. As aventuras do pequeno Jeremy ao 
lado da estrelinha Maria são alegres, coloridas 
e muito, muito bem dançadas. A coreografia é 
simples, articulada em cima de brincadeiras, 
exatamente como criança faz: uma arte aqui, 
um salto ali, uma queda gostosa sobre um 
colchão... Movi-mentos naturais e comuns de 
todo dia, que Flávia encadeou com habilidade 
e grande dose de encantamento. A trilha 
sonora é leve e criativa: não é que até Rita 
Lee veio se oferecer para roubar os anéis de 
Saturno e salvar Maria? Bailarinos-atores, 
Gaetan Jamard (o Senhor Astrônomo), Laura 
Ávila (o menino Jeremy) e Flávia Tápias (a 
estrela Maria) me fizeram lembrar dos tempos 
do Grande Vesperal Antárctica, produzido 
por Fábio Sabag para a TV Tupi, onde Maria 
Clara Machado reinava absoluta e nos levava 
às maiores e mais empolgantes viagens, 
junto com seu eterno Pluft e outros tantos 
personagens que a gente nunca esquece.

Pelo Creme do Céu, virei criança também. 
Pena que não provei um dos mágicos 
bombons que Rosane Alves, criadora do 
doce, da ideia e autora do texto, preparou e 
distribuiu para comemorar a estreia brasileira 
da peça, que foi encenada em Paris no início 
do ano. Ela que se prepare, pois se o Creme 
do Céu continuar nesse sucesso todo, a Via 
Láctea inteira periga baixar por aqui, para se 
recarregar com sua receita infalível. 

CIA. MÁRIO NASCIMENTO
O FEMININO ALÉM DO REFLEXO

O lago se chamava Yaci Uarua, que significa 
Espelho da Lua, e era consagrado a Yaci, a 
Mãe-Lua. 

Uma vez por ano, quando Yaci contemplava 
embevecida o seu reflexo naquelas águas, 
sob o fundo escuro da noite, as mulheres 
guerreiras se reuniam nas margens, para 
festejar. Os convidados eram homens 
escolhidos a dedo entre os mais belos e fortes 
das tribos vizinhas. Sob os influxos da Mãe-
Lua, as guerreiras tomavam os homens a seu 
gosto e prazer, com o objetivo de procriar. 
Após a noite sagrada, porém, nenhum deles 
ousava cruzar o território povoado por aquelas 

mulheres, cuja pontaria e ferocidade fizeram 
fama nas cercanias.

Nove luas mais tarde, as meninas nascidas 
desse inusitado festim eram educadas pelas 
mães, enquanto os meninos eram entregues 
aos pais. 

Sob o signo desta lenda, o coreógrafo Mário 
Nascimento colecionou inspirações várias 
para construir, coreograficamente, um 
universo de guerreiras em Espelho da Lua, o 
espetáculo que sua companhia apresentou 
no XV Dança em Trânsito. Escolheu como 
elementos a sonoridade da floresta, a magia 
operada pela Lua, os segredos de uma pré-
guerra em tons terrosos, escuros e fundos 
como a noite. Se a inspiração é fortemente 
étnica, até mesmo no movimento, o figurino 
é agora, o que confunde e instiga ao mesmo 
tempo. Se as mulheres se preparam para 
a guerra, pintam o rosto e reviram o barro, 
vestem-se com o melhor que há para seduzir. 

A dança, concebida em círculos de movimento, 
dialoga com a essência feminina, com a 
fecundidade e o ciclo da vida. Em meio ao 
silêncio perfurado por sons orgânicos, vemo-
nos diante de um clã de mulheres em franco 
diálogo com o sagrado em torno delas. A 
guerra, porém, está presente em um certo 
estado de alerta que as une, um instinto 
de sobrevivência e de defesa contra algo 
que pode estar à espreita, como susto ou 
emboscada. 

Bailarinas potentes, viscerais, de estilos 
distintos, encontram seus caminhos 
individuais de expressão por meio de uma 
bela orquestração de todas as tensões que 
se manifestam naquele terreno comum, 
onde cada gesto e cada minuto contam. A 
habilidade do coreógrafo em fazer fluírem 
todos esses elementos dentro do espectro 
do feminino e com a devida intensidade é 
o toque de mestre fundamental para que 
Espelho da Lua sustente uma atmosfera 
onírica, envolvente e, ao mesmo tempo, bem 
plantada na terra.

Ainda que em alguns momentos possa haver 
alguma quebra de ritmo, por conta de um ou 
outro movimento que acaba se estendendo 



um pouco mais, a estrutura da obra permite 
uma rápida recuperação, por meio de algum 
elemento novo que se encaixa perfeitamente 
e precipita o conjunto em uma nova cadeia de 
tensões e possibilidades, com solos fortíssimos 
e mesmo com o aflorar de disputas internas. 

No geral, Espelho da Lua emociona. Faz com 
que voltemos a perceber como é fundamental 
regarmos nossas raízes com poesia, para que 
nos ajudemos a entender de onde viemos 
e para onde podemos ir, envergando a 
modernidade da criação sem perder contato 
com o que foi plasmado antes de nós.

PERRINE VALLI
ENTRA PELOS SETE BURACOS DA MINHA 
CABEÇA

Sóbria, discreta e gentil, fora dos palcos Perrine 
Valli parece uma garota como outra qualquer. 
No palco, porém, cabe perfeitamente numa 
descrição de Isadora Duncan que li há tantos 
anos que nem sei mais quando foi: “Ela se 
volta para o público e, sem um gesto, olha 
em nossa direção. Pronto, estamos todos 
magnetizados.”

Além de uma presença esmagadora, ainda 
que exercida com a máxima sutileza, Perrine 
Valli é uma artista que não dá nada de 
graça. E nem desperdiça o menor gesto. Tudo 
que faz em cena oferece ao espectador a 
oportunidade de refletir, de descobrir algo, de 
conviver com o benefício da dúvida. 

Em Si dans cette chambre um ami attend..., 
primeira obra que assisti no XV Festival 
Dança em Trânsito, esses atributos atingem 
seu auge. O sofrimento da personagem é 
contido, expresso em gestos milimétricos que, 
de tão intensos, ampliam todas as sensações. 
Percebe-se que sofre por amor, mas 
praticamente nada além disso. Sente-se que 
está presa ao quarto, à cama – aqui a palavra 
chambre também explora o duplo sentido 
e nos desnorteia um pouco – e que espera, 
espera, movimenta-se em círculos, demonstra 
exaustão, enclausura sua ansiedade nas 
mãos. O espaço exíguo, demarcado com 
iluminação propositadamente escura, 
amplifica o sombrio em torno dela, pontuado 

por uma trilha no mesmo tom, desenhada 
por Eric Linder. 

Na voz do narrador, uma carta provavelmente 
não escrita verbaliza os passos daquela dor 
e traz consigo novas dúvidas. Não se sabe 
mais se o amor que lhe falta foi embora, se 
morreu ou se de fato existiu. O sofrimento 
cai pesadamente como um manto inevitável 
e nos envolve no drama pessoal daquela 
mulher, em sua solidão, no esforço medido e 
imenso para sobreviver (ou não). 

Nesse clima opressivo, ainda que construído 
com certa suavidade, a sombra quase 
fantasmagórica de um homem é mais um 
elemento a nos confundir: estaria ele de fato 
ali ou é uma recordação que toma forma? As 
entradas e saídas do fantasma, emoldurado 
por uma luz quase impossível, nos levam a 
optar pela segunda hipótese, mas sem certeza 
alguma. A esse ponto começa a emergir mais 
uma dúvida: estaria a própria personagem 
viva ou morta? Ou em vias de morrer?

Com um gestual intenso no drama e 
exaustivamente estudado na forma, Perrine 
Valli nos conduz, majestosa, por todos esses 
enigmas sem entregar a chave, sem nos 
subestimar e sem que consigamos despregar 
os olhos dela em momento algum. Seu poder 
em cena é absoluto. E o nosso respeito por 
ela, imenso.

Morning Sun, que tive a chance de ver em um 
espaço fechado – o foyer do CCBB – e em outro 
aberto – a varanda da Casa França-Brasil – é um 
estudo sobre o desejo feminino, desenvolvido 
em formato de espelho, interpretado por 
Perrine Valli e Iona D’Annunzio. Com a 
mesma qualidade gestual, Perrine nos 
oferece uma experiência distinta, conduzida 
com a mesma obstinação pelo detalhe, pelo 
movimento medido, preciso e intenso. A peça 
integra outra obra sua, Une femme au soleil, 
inspirada na pintura homônima em que 
Edward Hopper retrata sua mulher Josephine 
Nivison, nua, sob a luz do sol que vem de uma 
janela.

Duas mulheres, cada uma encerrada num 
espaço geométrico idêntico demarcado no 



chão e presas pelo olhar, repetem os mesmos 
movimentos. A pulsação crescente da trilha 
- Sunfast, de Eric Linder, Alexander Muller 
Ramirez e Bernard Trontin - vai ampliando 
a intensidade da coreografia, sem contudo 
alterar o ritmo: os movimentos lentíssimos, 
milimetrados, vão se tornando agudos, 
fortes, ainda que inalterados. Em momentos 
específicos, uma das mulheres se adianta à 
outra, mas depois o efeito espelho retorna até 
que a música se esgote e as intérpretes voltem 
à posição original, sem se desprenderem do 
olhar que as sustenta.

Mais que a pretendida metáfora do desejo 
feminino, Morning Sun evoca em nós uma 
percepção maior dos sentidos, uma série 
de intenções que se imiscuem no trajeto 
coreográfico e sobretudo uma reflexão sobre 
a distância entre intenção e gesto - que Chico 
Buarque, na voz de Ruy Guerra, tão bem 
definiu na letra da canção Fado tropical, no 
inesquecível texto da peça Calabar – O elogio 
da traição.

HERMAN DIEPHUIS E JORGE FERREIRA
SERÁ QUE O ROCK FAZ MAL À SAÚDE?

Quando o rock’n’roll chegou aos lares norte-
americanos, no final da década de 1940 e início 
dos anos 1950, as reações conservadoras foram 
as mais negativas possíveis. De “ameaça à 
família” a “mal do século”,  sucediam-se  os 
ataques ao novo ritmo. Não era raro médicos 
irem à TV e às rádios para alertar que o rock 
fazia muito mal à saúde. 

Não pude deixar de pensar nisso enquanto 
assistia a Tremor and More, coreografia de 
Herman Diephuis para o bailarino mineiro 
Jorge Ferreira, apresentada no XV Festival 
Dança em Trânsito.

A professora e crítica paulista Sonia Barros 
tem uma máxima à qual sempre retorno 
em situações como essa: segundo ela, toda 
manifestação que se propõe artística e 
que nos causa forte impressão – seja de 
empatia, emoção, aversão, nojo, interesse ou 
repugnância – terá alcançado seu objetivo. E, 
portanto, é arte. Acho que até que isso faz 
algum sentido. Tanto que, diante de obras 
como Tremor and More, me pego refletindo 
sobre isso.

A peça dura 30 minutos e tem uma trilha de rock 
espetacular, organizada por Pierre Bocheron. 
O personagem vivido por Jorge Ferreira, 
bailarino de muitos recursos e personalidade 
artística valorosa, está sentado sobre uma 
mesa quadrada, alta e branca. Ali mesmo 
começa a movimentar as mãos do mesmo 
modo e compassadamente, com os cotovelos 
dobrados, como se estivesse sacudindo água 
delas; o movimento se intensifica, torna-
se espasmódico e vai tomando, pouco a 
pouco, todo o seu corpo. O personagem cai, 
contorce-se de variadas formas, estrebucha, 
arregala os olhos – e o rock comendo. 

(Para quem assiste, no caso eu, o jovem dá a 
nítida impressão de estar tendo uma overdose. 
Penso que, assim sendo, e tal a intensidade 
dos ataques, não pode durar muito, pois o 
pobre não aguentaria.)

Mas nem a exaustão cala o corpo do 
personagem; os movimentos recomeçam 
de outras formas, sempre obsessivos, mas 
distintos, histéricos, com hirtos de dor ou 
desespero, a uma velocidade que me faz 
temer pelo estado físico do intérprete. Aliás, 
é impossível não reconhecer o tremendo valor 
desse bailarino. Jorge Ferreira se entrega 
de tal forma ao trabalho, se rasga com 
tanta coragem e com tanta técnica, que 
efetivamente ganha o nosso respeito pela 
energia com que conduz todo o exaustivo 
processo, ao longo de trinta minutos que se 
afiguram quase intermináveis. 

Estertores, espasmos, tremores – como 
sugere o título -, achaques, convulsões e 
daí ao infinito. São estes os ingredientes da 
coreografia, no tempo da música e tudo. Não 
sou uma crítica especializada, não tenho 
a pretensão de decifrar milimetricamente 
os movimentos que se consolidaram como 
específicos da dança contemporânea. 
Tenho também a certeza de que, tanto o 
coreógrafo quanto o bailarino acreditam 
profundamente naquilo que criaram juntos. 
Mas devo confessar minha agonia diante 
de uma overdose tão complexa e de tão 
extensa duração. Enquanto me debatia em 
meio àquelas vertigens, me lembrava do 
diagnóstico dos médicos americanos e me 
perguntava se, de fato, o rock teria alguma 



contraindicação essencial (além de, como 
mais tarde se comprovou, causar surdez 
devido ao volume que explodia das caixas de 
som).

O clima criado em Tremor and More não me 
prendeu a uma história imaginada, nem viajei 
numa possível mensagem; todo o tempo 
eu temia efetivamente pela integridade do 
bailarino após tanto sacrifício. Creio, então, 
que a minha percepção não se enquadra na 
equação de Sônia Barros; ficou, de tudo, uma 
impressão de esforço inútil, em que pese todo 
o empenho que, reconheço, existe por trás de 
cada criação artística. 

Nada em Tremor and More é ou parece fácil; 
o projeto certamente exigiu muito de toda a 
equipe. Ainda assim, o que mais me marcou foi 
a agonia e o desconforto diante da estrutura 
coreográfica e do tempo. Desejo muito ter 
a chance de ver Jorge Ferreira atuando em 
outro tipo de proposta.

HECTOR PLAZA E AGNES SALES
NO HÁLITO DA PRESA

Ehiza, no idioma euskera – falado no País 
Basco – significa “caça”.  Não por acaso, Ehiza 
é também o título escolhido pelos espanhóis 
Hector Plaza e Agnes Sales para o espetáculo 
que apresentaram no XV Dança em Trânsito.

Ehiza é, digamos, instinto puro. Opostos que 
se farejam, forças mais desmedidas que 
medidas, alta voltagem corporal. A caçada é 
plenamente configurada e aflorar o animal 
no homem, seja na disputa por território, na 
disputa amorosa ou por alimento, parece ser 
o objetivo.

Bailarinos de força e técnica, Hector e 
Agnes se medem com grande igualdade e 
têm férrea disciplina no enfrentamento. Em 
espaço interno – no caso, o foyer do CCBB – ou 
externo, como a Praça do Amanhã, a reação 
é a mesma: os dois mantêm o público em 
suspense o tempo todo. Quem vai vencer essa 
luta? E que luta é essa, afinal?

É interessante o fato de que, nessa caçada, 
ambos são presa e predador. A troca de papeis 
é condição e dá o tom preciso da equivalência: 

ambos têm tática e inteligência, vontade 
e força, estratégia e trunfos. Mas ambos 
podem, também, sucumbir. 

Com tanto brilho pessoal dos intérpretes, 
tanta concentração e empenho, tanta 
capacidade de se rasgar, fica no ar talvez 
a ideia de que talvez não seja necessário, 
afinal, vencer a luta, derrotar o oponente 
ou festejar uma vitória: no melhor espírito 
clássico, o desempenho na disputa é, em si, a 
recompensa e a glória.

NIMO CIA. DE DANÇA
INCRÍVEL PAISAGEM

Até agora não entendi direito como é que 
tanto céu e mar, entre as ondas que quebram 
e o vento da tarde, deram de invadir e até 
aumentar a pequena arena do Teatro Cacilda 
Becker, nas asas de uma bossa-nova tão mais 
velha - ou melhor, mais antiga - que os jovens 
bailarinos Laura Ávila e Gleidson Vigne, os 
responsáveis por uma preciosidade chamada 
No tempo, inteiramente coreografada em 
cima de joias da MPB.

Mas ainda temos MPB? Desejo, anseio e espero 
que sim. Bom, pelo menos Gleidson Vigne 
acredita nela como eu. O espetáculo gira em 
torno de casais e de situações amorosas várias 
– que são simples, sim, mas nunca banais. A 
partir de uma metáfora culinária – a cozinha a 
dois, entre abraços e beijinhos –, o coreógrafo 
apresenta vários instantâneos possíveis da 
vida em comum, que se apropriam de forma 
muito original de canções antológicas e de 
outras mais recentes.

 A cozinha, lugar de ternuras e recheios, é 
representada pelos aventais que o casal 
usa e pelo eficiente uso da mímica, arte do 
encantamento. No início tudo são flores, 
segundo o dito popular. Mas a mesma 
cozinha pode azedar em outro momento da 
vida: o encantamento já se foi e as atenções 
de antes se transformam em cansaço e 
impaciência. Os intérpretes sabem muito 
bem brincar com essas alterações de ânimo 
e com sentimentos contraditórios. O ciúme, 
por exemplo, protagoniza um dos momentos 
mais hilariantes do espetáculo, enquanto um 
marido atormentado pede ajuda ao público 



para se livrar do cerco da mulher-carrapato, 
ao som da magistral interpretação de Elza 
Soares para a música Dor de Cotovelo.  E o 
clássico de Peninha, Você não me ensinou a 
te esquecer, na voz de Caetano Veloso, é um 
bom exemplo de que até uma canção dita “pra 
baixo” pode ensejar um ato transformador: o 
casal de bailarinos não se prende ao desespero 
da letra e prolonga o bem-querer na direção 
da plateia. Distribuem abraços, fazem brotar 
sorrisos e lágrimas, afagam e aproximam 
pessoas, numa interação tão bem-vinda 
quanto inesperada.

É interessante ressaltar que talvez o maior 
destaque do espetáculo não fale exatamente 
de amor entre pessoas, mas de um amor 
muito particular à música brasileira: o solo 
de Gleidson Vigne para Canto de Ossanha, na 
gravação clássica do autor Baden Powell ao 
violão, é tão impactante, tão musical e bem 
construído, tão intenso e minuciosamente 
orquestrado que lamentei que Baden não 
tenha tido a oportunidade de ver, em 
vida, a dimensão monumental que Vigne 
emprestou a uma de suas mais emblemáticas 
composições.

O conjunto da obra transpira delicadeza, 
temperada com graça, bom-humor, ternura, 
desassossego e tantos outros ingredientes 
de presença certa no cardápio do amor.  E 
tudo  muito bem traçado, dimensionado, 
coreografado e dançado com talento e 
profissionalismo. No tempo comove, enleva, 
faz rir, chorar, lembrar, tudo ao mesmo 
tempo. Sensações, aliás, inestimáveis, em 
tempos de tanta falta de ar para a alma.

NOS OLHOS DA COBRA VERDE

Luz no olhar é o primeiro trabalho que Gleidson 
Vigne criou para sua recém-renovada Nimo 
Cia. de Dança. Inspirou-se na luz que se 
entrecortava entre as folhas das plantas na 
janela de sua casa, à tarde, e criava desenhos 
no chão. Essa dinâmica de luz e plantas é 
reproduzida, simbolicamente, em projeções 
de vídeo que, com o apoio de efeitos de luz e 
sombra, se transformam em cenário.

Seis bailarinos potentes e concentrados 
(Felipe Padilha, Junior Barbosa, Luiza Azeredo, 

Luisa LIbório, Letícia do Carmo e Nayanne 
Cavalcante) desfilam geometrias esculpidas 
com rigor pelo coreógrafo, que aproveita cada 
possibilidade que a trilha oferece para criar 
um clima espesso, intenso. A música é lenta, 
introspectiva e enseja recortes caminhados, 
pausas e interações alternadas que revelam 
bastante o potencial dramático dos bailarinos 
e a limpeza dos movimentos.

A primeira virada – para um sambinha 
sincopado que fala em futebol – surpreende 
pela coreografia “quadrada”, que segue a 
marcação do samba sem qualquer volteio, 
brincando com a potencialidade do ritmo 
para receber outras propostas de movimento.  
Mas um retorno algo longo à música inicial 
interfere no clima e o espectador fica sem 
saber para que lado a coisa vai andar, em que 
pese a competência dos intérpretes.  

O terceiro momento da obra abre bastante o 
caminho coreográfico, ao som de It’s a long 
road, pérola da fase londrina de Caetano 
Veloso. A coreografia se encarniça e cresce 
em intensidade, em desenho, em dinâmica, 
mas se estende um pouco além do desejável 
e gera uma certa  expectativa com relação 
ao desenlace. A resposta do coreógrafo se 
revela sedutora e contundente: ao som de 
This is the End, em gravação original do grupo 
The Doors, impõe uma estética vigorosa, um 
desfile cujo percurso sempre elimina um dos 
bailarinos que entra de novo e repete o ciclo 
quase indefinidamente, até que os intérpretes 
começam a ser virtualmente atingidos e 
quiçá “abatidos” em cena. Seria o fim?

Ainda não. Ou quase. Gleidson Vigne prefere 
oferecer uma saída e conclui com um 
“renascimento” coreográfico interessante, 
reerguendo os bailarinos num ensaio de 
futuro.

Luz no Olhar é sem dúvida um trabalho 
requintado, com figurinos muito apropriados, 
luz refinada, um olhar coreográfico profundo 
e bailarinos excelentes. O pouco que falta 
para a perfeição certamente será alcançado 
e ajustado pelo arguto olhar do coreógrafo.



ZIGAN KRAJNCAN E GASPER KUNSEK 
CORTINA ABERTA AO VENTO

Da redescoberta Eslovênia, uma das grandes 
surpresas do XV Festival Dança em Trânsito: 
Zigan Krajncan e Gasper Kunsek, uma dupla 
mais que explosiva, musical, teatral etc. e tal.
Alien Express, criado pelos dois, é um 
espetáculo que explora as estranhezas que 
muitas vezes tornam o outro, ainda que 
próximo, um verdadeiro alienígena aos 
nossos olhos. O encontro, essa arte tão difícil, 
esbarra em muitas armadilhas: sistemas de 
crenças, educação, convicções, referências... 
O espetáculo brinca com essas variações, em 
meio às mais mirabolantes experimentações 
estéticas.

Krajncan e Kunsek são muito, muito jovens. 
Despojados e antenados como qualquer 
rapaz de sua idade, acumulam contudo 
um verdadeiro manancial de referências 
interessantes que, na prática, se transformam 
em dança. Com trajetórias marcadas pela 
dança urbana, os dois bailarinos  construíram 
uma estética própria, que se apropria de 
elementos tão antigos quanto o teatro de 
sombras, por exemplo, e de outros mais 
adentrados na modernidade, como expressão 
corporal,  dança contemporânea e moderna. 
Isso sem mencionar lutas marciais e mesmo 
mímica. 

Tive a oportunidade de assistir às três 
apresentações da dupla no Festival Dança em 
Trânsito, uma no foyer do CCBB e as outras 
duas em teatros.  E afianço: todas foram bem 
diferentes entre si. Se no foyer, cercados de 
gente sentada no chão e tendo de conviver 
com toda uma gama de ruídos do ambiente,  
a brincadeira reinou solta, houve momentos 
de introspecção e silêncio absolutamente 
respeitados pelo público.  Com sua linguagem 
diferenciada, os rapazes disseram bem a 
que vieram.  A música dá o tom da poética 
necessária para mostrar várias nuances da 
compreensão humana, de sua capacidade de 
ouvir ou colocar-se no lugar do outro. 
Com sua treinada e bela voz, Zigan, o mais 
velho (e mais alto) dos dois, ensaia aventuras 
quase operísticas: enquanto canta All of me 
ou The show must go on, em duas ocasiões 
diferentes, desafia a gravidade tentando 

se livrar das garras do brincalhão Gasper, 
que o escala de todas as formas possíveis, 
numa coreografia literalmente aglutinante. 
Enquanto o público ri, os intérpretes se 
divertem à sua maneira: Gasper exibe seu 
sorriso de vitória e Zigan desentoa o seu 
cansaço.

Momentos de lirismo, marcados por refinados 
recursos de iluminação, definem recortes 
preciso de interpretação e técnica, em 
alternância com as brincadeiras. As danças 
urbanas se anunciam na forma de caminhar, 
de entrar em cena, mas logo incorporam mais 
do espírito contemporâneo e o espetáculo se 
diversifica. 

Timing perfeito, energia e técnica,  aliados 
a uma poética incisiva e ao mesmo tempo 
leve,  são os principais elementos de Alien 
Express. Estamos diante de uma dupla que, 
se promete pelo simples fato de ser jovem, já 
cumpre antecipadamente, no palco, muito do 
que poderia ser apenas expectativa. Krajncan 
e Kunsek já são fato mais que consumado no 
universo da dança. 

ALINE CORRÊA
ASAS DEBRUÇADAS SOBRE O MAR

Coração do mar, sentencia, soberana, Elza 
Soares.

O quase entardecer que cai sobre uma ponta 
agora enobrecida do cais carioca, após a 
ponte de madeira próxima do acesso ao 
Centro de Instrução Almirante Wanenkolk, da 
Marinha, encontra balões negros ao vento, 
amarrados frouxamente à cerca. Na frente 
deles, Aline Corrêa, intérprete e criadora, se 
concentra na respiração do poema. Vestida 
de negro, olhos fundos e rijos, desenha seus 
movimentos também fundos como os de 
um animal. O público à sua volta espera. A 
trilha enigmática de Louis Roweton oferece 
poucas pistas, mas Aline, um ser entre 
esperas, vai acordando o corpo e o olhar, 
agora pontiagudo, e enuncia um pouco o 
estado de espírito de seu personagem: será 
que se esconde? Terá frio, raiva ou medo? Os 
movimentos, intensamente contidos, são de 
aproximação, mas o olhar não: é entocado, 
fugidio, tenso. O corpo em riste nos investiga, 



a nós, os opositores do outro lado da linha 
imaginária da boca de cena de um palco 
que só existe neste momento, quando 
Aline Corrêa e a plateia parecem ter tantos 
estranhamentos em comum. 

Essa sensação de expectativa, daqueles 
minutos antes de um possível ataque, logo se 
desvanece: a figura em negro vai se abrindo, 
se alongando, soltando peso. E a plateia passa 
a acompanhar seus gestos, anseios, dúvidas, 
sua angústia a cada passo. Há sombras do 
seu traçado, e não apenas da tarde que serve 
de iluminação; há um luto que aos poucos 
se torna mais palpável, mas que convida à 
luta, apoiado pelo movimento dos balões. 
O personagem traz revoltas e nos convida 
a conhecê-las e abraçá-las. Ato simbólico, 
os balões negros fustigados de dor dão vida 
a um branco, que Aline expira com calor: é 
pequeno, frágil, volátil, mas é uma esperança 
-  tal como a flor que Drummond fez nascer 
do concreto, no poema A flor e a náusea. Com 
a técnica, o talento, o corpo e todas as suas 
forças, Aline Corrêa nos conduz a alguma 
possibilidade boa, que há de desabrochar, 
mas que depende muito de nós para isso.

ANA VITÓRIA
DIÁLOGO POÉTICO ENTRE DUAS 
CONTEMPORANEIDADES

O respeito e o desvelo com que a bailarina e 
coreógrafa Ana Vitória trata o legado de Lygia 
Clark emocionam.  A paixão da primeira pela 
obra da segunda é evidente e visceral – e tem 
se multiplicado em projetos nos quais a dança 
reinterpreta momentos do universo de Lygia 
Clark, relacionando-os com percursos no 
campo do movimento. Foi assim com “Afinal, 
o que há por trás da coisa corporal?”, de 2010, 
performance que, a partir várias obras de 
Lygia Clark, dramatiza memórias afetivas e 
referências da própria coreógrafa. 

Para o Festival Dança em Trânsito 2017, 
Ana Vitória reconstituiu a Cabeça Coletiva, 
trabalho emblemático que Lygia desenvolveu 
com seus alunos, durante sua residência como 
professora da Sorbonne-Paris (1970-1975, na 
Faculté d’Arts Plastiques Saint-Charles. A obra 
é uma grande cabeça compartimentada que 
contém toda sorte de objetos, desde fotos, 

balas, meias, pedras, potes plásticos, corda 
etc., até frutas e outros alimentos.  Enquanto 
essa cabeça atravessa as ruas de uma cidade 
qualquer, as pessoas que transitam pelos 
locais por onde passa retiram, acrescentam e 
trocam livremente esses objetos entre si. 

Com a grande Cabeça sob um pedestal no 
interior do Armazém da Utopia, devidamente 
recheada com os mais variados pertences, 
Ana Vitória faz uma performance de gestos 
econômicos e evocativos, toda de preto e com 
luvas brancas, ao som de uma música que 
beira a dos realejos. A plateia variada de um 
grande domingo de sol contempla, intrigada, 
aquele curioso e fascinante estandarte que 
lembra um tipo muito especial de vendedor 
ambulante: aquele que saía às ruas nas 
quermesses e festas populares, apinhado de 
objetos, brinquedos de corda, bonequinhos, 
algodão doce, bandeirinhas, lenços, flores 
de papel... Sim, estou sendo nostálgica. A 
suavidade dos gestos da artista, a música, a 
cabeça cheia de vida e cor, tudo se tinge de 
uma alegria inocente, com jeito de valsinha, 
de brincadeira... E basta olhar para os rostos 
ao redor: as pessoas sorriem, balançam-se ao 
som da música, entreolham-se, contemplam 
a Cabeça, a bailarina, a luz do dia que chama 
lá fora... está feita a festa. 

A Cabeça começa então o seu glorioso desfile 
pelo Boulevard Olímpico, sol a pino, para 
deleite de quem ali passa. – O que é isso?, 
pergunta uma. – Pode pegar?, indaga outra. 
Ana Vitória, em revezamento com Flávia 
Tápias e Gaetán Jamard, leva a Cabeça a 
todos os pontos do percurso marcado pela 
dança. As pessoas, no princípio um pouco 
tímidas, acabam por entender o jogo de 
trocas, depois de devidamente esclarecidas; 
começam a pegar objetos e também a deixar 
suas pegadas ali: uma moeda, um anel, uma 
fita do Bonfim... tudo serve ao propósito 
essencial da obra.

O interesse do público oscila ao longo do 
Boulevard, mas se mantém até o final do 
trajeto. Ao chegar à Praça Quinze, a Cabeça 
Coletiva segue diretamente para o Museu 
de Arte do Rio, onde é doada por Ana Vitória 
para compor o acervo de obras de Lygia Clark 
da instituição.



Em sua caminhada, a Cabeça instaura um rito 
de alegria que trata de questões candentes no 
mundo em trânsito no qual vivemos: trocas, 
doações, compartilhamento de objetos de 
uso, aqui tem algo que alguém mais pode 
precisar, e por aí vai. Mexe com a curiosidade 
e com a solidariedade das pessoas, serve 
para explicar e para confundir. Mas marca, 
com certa majestade, a presença inequívoca 
e central de Lygia Clark na arte brasileira 
contemporânea.

PORTÁTIL E SEGREDO
COM UMA GRANDE MÃOZINHA DO 
ILUSIONISMO...

Talvez pouca gente se lembre dos 
caleidoscópios – objetos de fascínio de 
qualquer criança quando eu era pequena. 
Mágicos, tinham a preciosa função de criar 
ilusões e nos fazer ver coisas inacreditáveis. 
Bastava um tubo de papelão, alguns espelhos 
e pequenos objetos coloridos que ganhavam, 
aos olhos de quem espiava por uma das 
extremidades, dimensões absurdas.

O XV Dança em Trânsito apresentou, no 
CCBB, dois trabalhos interessantíssimos, que 
guardam uma estreita relação com os efeitos 
mirabolantes do caleidoscópio: Portátil e 
Segredo. Apesar de bem diferentes, essas 
obras têm em comum o auxílio luxuoso da 
tecnologia. A dança é a base, mas o domínio 
do artístico se estende além da simples 
criação.

Portátil se vale de potentes óculos de 
realidade virtual para nos apresentar duas 
possibilidades de criação coreográfica, 
habilmente conduzidas por Flávia Tápias e 
Renata Versiani. Ambas as situações foram 
encenadas nas dependências da Casa 
França-Brasil: uma num espaço fechado 
(uma das salas de exposição) e outra num 
espaço aberto (o grande átrio ajardinado 
que a instituição compartilha com o Centro 
Cultural Correios). 

Confesso que nunca havia experimentado 
um aparato daqueles! É uma sensação quase 
juvenil de surpresa e êxtase. Imagino a cara 
de quem olha pra gente enquanto viajamos 
no que os óculos nos fazem ver.  No espaço 

aberto, os bailarinos Flávia Tápias, Renata 
Versiani, Elton Sacramento e Luisa Helibron, 
vestidos de branco, nos dizem para que lado 
devemos nos virar. E a gente obedece de 
verdade, para acompanhar ora um dançar 
atlético, desabrido e cheio de surpresas; ora 
um grande rosto que aparece à nossa frente, 
ora alguém que se esconde pra gente achar, 
ora alguém que passa correndo e nos convida 
a descobrir algum mistério mais adiante. 

No espaço fechado, os artistas se valem 
de uma escada e do potencial de ilusão da 
aparelhagem para criar vertigem e nos 
fazer duvidar do chão que pisamos! Sim,  eu 
duvidei - e precisei segurar a mão de Márcio 
Schwartz, um dos gênios da ID21 responsáveis 
pelo passeio tecnológico, pois ameaçava cair!  
Os bailarinos se revezavam na escada, que ora 
nos parecia descer implacável a profundezas 
abismais, ora nos conduzia a alturas 
improváveis, ora nos apresentava bailarinos 
dependurados numa versão “gato de Alice”. 
Corte rápido para outros momentos, em que 
os artistas, revezados, se esgueiravam pelos 
cantos da sala, que se agigantava e diminuía 
(olhem só as armadilhas de Alice de novo, 
crescendo e encolhendo!) à medida que 
olhávamos.

Ignoro o que aconteceu ao meu redor 
enquanto eu trafegava, por um tempo que 
não sou capaz de calcular, naquela aventura 
mágica no foyer do CCBB, mas devo dizer que 
adorei. Sem dúvida, a tecnologia multiplicou 
as potencialidades dos bailarinos e da 
coreografia, com muita inteligência e arte, 
sim, senhor. A equipe da ID21, parceira na 
proposta, mostrou bem a que veio e arrasou.

Segredo, apresentação que finalizou a 15ª 
edição do Dança em Trânsito, surpreendeu 
não só a assistência, concentrada na praça 
em frente ao CCBB, como também a cidade. 
Carros e ônibus diminuíam a marcha; pedestres 
paravam; ambulantes e personagens das 
redondezas comentavam.  O espetáculo, 
que aconteceu sobre uma plataforma 
instalada numa grua que chegava pouco 
acima da porta lateral do CCBB, foi projetado 
com efeitos visuais sofisticados sobre as 
imponentes janelas da fachada.  Era tudo tão 
desnorteante que as pessoas não sabiam se 




