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DA AUTENTICIDADE DO CORPO NA DANÇA

Daniel Tércio

 “Trabalho com as mãos e as pernas e a cabeça e os olhos e o nariz

e a língua e o cabelo e a pele e o estômago e os intestinos. Não sou

nenhum peru com penas de aço. Sou um peru com penas de Deus.”

(Nijinsky, Cadernos, p.55)

1. O CORPO E AS ARTES

Existem pelo menos dois ângulos possíveis para considerar o tema “o corpo e as

artes”: um que tem a ver com a permanência do corpo como objecto de representação

artística; outro que coloca o corpo no centro do fenómeno artístico. Sob o primeiro

ângulo, é comum considerar-se que as representações do corpo o envolvem

inevitavelmente num complexo de signos, frequentemente investidos de significações

excedentes que remetem para redes simbólicas. Sob o segundo ângulo, afirma-se o

pressuposto da omnipresença do corpo na criação e na fruição dos objectos de arte. Com

efeito, jamais se pode considerar a produção da arte, seja ela qual for, na ausência de um

corpo. A arte não existe sem a existência de objectos e estes objectos pressupõem um

corpo que os fez. E um corpo que percepciona esses objectos. Nesta assunção, o corpo

está no centro do fenómeno artístico, tanto do ponto de vista da sua produção, como do

ponto de vista da sua recepção.

É comum falar-se nas disciplinas artísticas, tal como é vulgar falar-se nas

diciplinas do corpo. Aparentemente, são territórios distintos. O primeiro destes territórios
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remete para as diversas artes – a pintura, a música, a literatura, a dança, a fotografia, o

cinema, etc. – e o segundo remete para um conjunto de técnicas de modelação do próprio

corpo, técnicas estas que podem ir, por exemplo, do pugilismo às dietas mais radicais.

Quem trabalha nesta ou naquela disciplina artística sabe que ela é inevitavelmente e

também uma disciplina do corpo: o escritor que se senta à secretária tantas horas por dia,

o saxofonista que torna o instrumento musical uma extensão do seu próprio corpo e

deforma as bochechas com a potência do sopro, o escultor que manipula a rebarbadora na

pedra mármore, o pintor de frescos que trepa pelos andaimes como um praticante de

rapel... Todas as disciplinas artísticas – cada uma à sua maneira – instauram pois

modelações do corpo: as mãos do pianista, a voz do poeta, os olhos do fotógrafo, as

pernas da bailarina, para dar exemplos por assim dizer emblemáticos. Quer isto dizer que,

imbricada na prática de cada disciplina artística, existe pelo menos uma disciplina do

corpo. Seguindo a terminologia clássica, significa isto que a a praxis artística envolve

uma techné; e que a produção concreta dos objectos artísticos proporciona a

materialidade de uma poiesis, que pode ser entendida, na lógica anterior, como a

singularidade que este ou aquele criador imprime no processo de imbricagem da praxis

com a techné.

A este respeito, uma das questões que se coloca na contemporaneidade tem a ver

com um certo esbatimento recente das linhas de configuração das disciplinas artísticas.

Assiste-se desde pelo menos há meio século a uma espécie de indefinição de linhas de

fronteira, indefinição cujos resultados parecem inquietantes para alguns e auspiciosos

para outros – um espectáculo que tanto pode ser dança como teatro, uma pintura que tem

a volume de uma peça de escultura, um quadro que subitamente passou ao estado de

performance, etc., etc. A par com esta indefinição, acontecem deslocações de

procedimentos e utensilagens entre diferentes disciplinas (este bailado que explora a voz

dos intérpretes, aquele filme cujo argumento é concebido como um fresco pictórico, esta

escultura que se move como um bailarino mecânico, etc.). Para além disto, têm surgido

novas disciplinas localizadas por assim dizer em zonas de cruzamento (a banda

desenhada, a performance arte, o vídeo-dança, etc.) ou em zonas suscitadas pelos

progressos tecnológicos (os espectáculos laser, a arte digital, etc.).
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Esta imponderabilidade recente, não sendo tranquilizadora, coloca a generalidade

dos criadores contemporâneos a lidar conscientemente com o primeiro dos dados de

criação: o corpo. Na verdade, o investimento no corpo enquanto alfa e omega da criação

tem proporcionado a exploração dos territórios interdisciplinares e de novas zonas de

transdisciplinaridade. Estamos aqui mais próximo daquilo que se designa hoje por “corpo

performativo”1. O recentramento da arte contemporânea no corpo tem mesmo levado

recentemente à emergência de um novo território - a “body Art”. Esta expressão

encontra-se nos estudos mais recentes sobre arte contemporânea produzida em língua

inglesa.2 Na sua génese, a “body art” pode ser entendida como um novo território dentro

da “performance art”, ou então como um território vizinho a este, necessário para

caracterizar as singularidades criativas de artistas como Orlan e Stelarc. A propósito do

primeiro destes criadores, Chantal Jaquet utiliza a expressão igualmente sugestiva de “art

charnel”.3 O que caracteriza a “body art” (ou a “art charnel”)  é a modificação e

manipulação “artística” deliberada da carne por intermédio de novos meios tecnológicos

provenientes da informática, da medicina e da robótica.

Mas o recentramento da criação e da recepção artística no corpo não se reduz aos

novos teritórios artísticos. Com efeito, mesmo as disciplinas artísticas tradicionais podem

ser encaradas como paradigmas de convocação e manipulação do corpo.

Assim, se a pintura, por exemplo, trabalha em grande medida sobre os rastos e as

inscrições do corpo, a escultura considera a morfologia dos corpos. A música, por seu

turno, lida com os sons e os ruídos do corpo. A arquitectura é um exercício sobre as

escalas do corpo. E a literatura – talvez a menos corporal das disciplinas – parece hoje

alimentar-se mais claramente dos fluidos corporais. No domínio das artes do espectáculo

estamos desde sempre com mais clareza no lugar do corpo, uma vez que este é o primeiro

dos intérpretes.

Quanto à dança ela é, em si mesmo, corpo. Por vezes, diz-se que a dança é

movimento, mas esta afirmação não é inteiramente elucidativa, na medida em que

proporciona uma certa confusão entre mobilidade e dinâmica. Na verdade, para que

exista dança não é indispensável verificar-se uma deslocação de lugar. O que é essencial

é que o lugar do corpo seja um lugar dinâmico. Ou seja, a dança é movimento porque é
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corpo. E mesmo que este corpo não seja um ser em deslocação por diferentes lugares, ele

está inevitavelmente em movimento, pois o movimento é condição da sua existência.

A questão que se pode colocar – e que se coloca de forma aguda na dança

contemporânea – é a de descortinar a natureza do movimento do corpo que dança. Ou

seja, restringindo-nos à dança teatral, a pergunta a fazer é esta: em que é que o

movimento do corpo do bailarino traz por assim dizer à ribalta todos os movimentos

possíveis de todos os corpos possíveis, mantendo a sua singularidade? A resposta

tradicional a esta questão tem passado pela ideia de beleza. O corpo do bailarino seria um

corpo belo na condição dos movimentos realizados se conformarem a padrões formais de

harmonia e de elegância e a elevadas exigências técnicas. Hoje, a realidade não é

exactamente esta. Não sendo assim, tal não significa porém que os padrões de beleza

tenham sido postos de lado ou que as exigências performativas tenham sido

subestimadas. O que acontece hoje, não apenas na dança mas certamente em todas as

disciplinas artísticas, é que para além das exigências estéticas e técnicas - antes e acima

destas - está a exigência de autenticidade. E neste sentido, no mapa das disciplinas

artísticas, poder-se-á afirmar que a dança ocupa por direito próprio a região da

autenticidade do corpo.

2. OS ARCOS DO CORPO

Um dos principais nomes da dança moderna, Doris Humphrey, explicava o

movimento (dançado) do corpo como um arco entre duas mortes: por um lado, a morte da

negação, da falta de movimento; por outro lado, a morte da destruição, a submissão ao

desequilíbrio.4 Na perspectiva de Humphrey, as margens da dança situar-se-iam

justamente nos dois momentos de negação do movimento: a imobilidade e a consumação

do desequilíbrio. Para o dizer de outro modo, as “duas mortes” de que falava a coreógrafa

seriam o corpo vertical imóvel e o corpo caído por terra. Um ponto, outro ponto, e um

arco a unir os dois. Aqui se situaria - no arco daquilo que a coreógrafa norte-americana

designava como “falling and recovering” - a dança.

É agora possível dizê-lo de outro modo: é neste arco que o corpo constrói o lugar

(da dança). Numa leitura livre de tal perspectiva, os limites deste arco podem ser
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encarados como metáforas da imobilidade, respectivamente do homem altivo e do

homem subjugado. Neste sentido, a dança representaria o movimento entre um ponto e

outro ponto, a queda e a recuperação, esse movimento já aclamado entusiasticamente

(pelo menos numa das direcções) por Nietzsche. Vale a pena, neste ponto, lembrar “O

segundo cântico à dança”, quando o filósofo declara na voz de Zaratrusta:

“Tu, cuja frieza inflama, cujo ódio seduz, cuja fuga prende, cuja ironia comove, / quem

não te odiaria, a ti, a dos grandes elos, dos grandes laços, das grandes tentações, dos

grandes inventos? Quem te não amaria, inocente pecadora, impaciente, rápida como o

vento, com os teus olhos de criança? / Onde me arrastas agora, prodígio, obstinada? E eis

que me foges agora, deliciosa rebelde, ingrata! / Sigo-te dançando, sigo a tua mais leve

pegada.” 5

É à vida e à dança que Nietzsche se refere, como se na verdade a dança fosse afinal - e

apenas - a vida vivida intensamente.

A construção coreográfica de Humphrey ilustra e completa de certo modo as

palavras de Nitezsche. Para a coreógrafa, “as duas mortes” seriam pois os dois pontos

extremos de um arco, pontos que podem ser entendidos como lugares de potência para a

acção. Mas esses pontos podem também ser interpretados como estados de negação do

movimento e, neste sentido, instantes que simbolizam a anulação da própria vida. Na

verdade, a dança lida com estes dois estados como se eles não possuissem dimensão, isto

é, esvazia-os da espessura dimensional dos lugares, atribuindo-lhes o estatuto geométrico

de pontos. O lugar - entendido na sua espessura dimensional - transfere-se assim para o

arco que, nos limites, contém estes dois pontos. O arco permite simultaneamente conter

os limites e ampliar o lugar do corpo. O que é que isto quer dizer? Na verdade, imensos

são os arcos possíveis para o corpo se desenhar no espaço e desenhar o espaço. Neste

sentido, o arco é múltiplo, se mais não seja porque ele se desmultiplica nos arcos

desenhados pelos segmentos do corpo que se cruzam com outros corpos desenhando

outros tantos arcos. O arco é, porventura, a forma primordial do movimento do corpo e,

em virtude da sua natureza curvilínea, contraria (se assim se pode dizer) o postulado

euclidiano de que a menor distância entre dois pontos é uma linha recta. O lugar-arco

torna-se assim um território de expansão pulsional do corpo. O lugar-arco transmuta-se
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em corpo-arco emprestando a este as qualidade de um lugar dinâmico, enérgico, pulsional

e de formas flutuantes. Por outro lado, o arco parece que se esclarece melhor nas

respectivas extremidades, na medida em que é aí que o corpo recupera a sua visibilidade,

é aí que o corpo-arco se fractura em corpo e arco.

Entre as extremidades - isto é, nas trajectórias e direcções, nas quedas e

recuperações, do ou dos arcos do corpo - é mais dificil vê-lo enquanto objecto. É

certamente significativo que, quando os artistas plásticos pretendem representar situações

de dança, acabem por seleccionar tantas vezes o material plástico nos pontos extremos do

arco visível. Um dos melhores exemplos disto mesmo, encontra-se nas bailarinas de

Dégas. O momento em que o movimento da bailarina sucumbe ao cansaço extremo, bem

como o instante em que o movimento se congela na sua tensão máxima, são o material de

que o pintor dispõe. É isto que ele representa, pois é isto que é representável.

Evoque-se uma situação. Alguém assiste a um espectáculo de dança

contemporânea. No final, pedem-lhe que diga, não só o que achou, se gostou ou não, mas

também que descreva sumariamente aquilo a que assistiu. São poucos os espectadores

que conseguem responder ao quesito sem que as suas palavras se tornem numa

algaraviada mais ou menos incompreensível, ou em declarações de tom pedante. Por

vezes, o espectador interrogado refugia-se em considerações técnicas sobre os elementos

do espectáculo (os cenários, o guarda-roupa, a capacidade técnica dos executantes, a pista

sonora, etc.). Mas tais considerações estarão sempre longe daquilo que lhe foi pedido. O

que é que aconteceu exactamente durante o espectáculo? Porque é que aquilo a que

assistiu lhe agradou (ou desagradou)? O espectador assistiu ao espectáculo e, no entanto,

a linguagem articulada parece incapaz de descrever o que a memória conservou. Será que

a memória deste espectador é assim tão frágil? Será que o mecanismo do esquecimento

actuou imediata e radicalmente mal ele saiu da sala de espectáculo? Ou será ainda pela

dificuldade de tradução de códigos? Possivelmente, a resposta a estas perguntas não

passa por aqui, mas sim pelo problema da visibilidade da dança. Esta questão foi

colocada, por exemplo, por José Gil.6 Para este autor, o fascínio que o espaço do corpo do

bailarino exerce sobre o espectador decorre da própria natureza invisível deste espaço,

que se confunde, no acto de dançar, com o espaço percebido, este, e apenas este, visível.

A dança torna-se assim o arco da ambiguidade entre o visível e o invisível. Dançando,
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realiza-se (ou representa-se) basicamente o enigma entre corpo vidente e corpo visível

que Merleau-Ponty assinalou.7 A dança é assim, essencialmente, o espectáculo do

enigma, e o arco é porventura a forma natural do enigma. Esta é talvez uma boa razão

para compreender a resistência da linguagem - seja ela falada, escrita, ou pintada - à

interpretação e representação que lhe é solicitada.

Há então que reflectir sobre a especificidade do corpo que dança. Que corpo é

este que se empresta ao mundo e aos outros? Designemo-lo por corpo-arco, adoptando e

adaptando as ideias de Doris Humphrey.

2.1. O CORPO-ARCO É LUGAR DE LIGAÇÃO.

O movimento de quem dança é sempre o que sobeja entre os extremos de um

arco, ou antes, uma trajectória em que o corpo, inevitavelmente submetido à lei da

gravidade, constrói arcos.  Esta é certamente a primeira ligação: o elo dinâmico entre as

extremidades do arco, tal como Humphrey considerou. Mas nesta ligação imiscui-se, por

assim dizer, a atracção terrestre, a gravidade. O diabo é o espírito da gravidade, diria

Nietzsche.8 A Coluna vertebral é uma linha que põe em conexão o céu com a terra,

ensinava Martha Graham aos seus alunos.9 Eis o corpo-arco como um mediador

dinâmico, ou mesmo um catalizador, entre o céu e a terra - e esta é uma das mais antigas

ligações que a dança proporciona.10 Dançando, o corpo-arco proporciona ligações

múltiplas: céu e terra, masculino e feminino, tristeza e regozijo, sonho e vigília,

consciente e subconsciente, mas também as ligações entre os corpos que se encontram e

desencontram, as modalidades de encontros e desencontros, os jogos físicos da violência,

da ternura, do domínio  sobre o outro, a da revolta...; finalmente, o corpo-arco funda e

funda-se no elo essencial do espectáculo: a ligação entre o que executa, o intérprete, e o

que assiste, o espectador.

2.2. O CORPO-ARCO É CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO

O homem é um ser aberto ao mundo, actuante, apto para construir dimensões

alternativas no âmago da busca de um sentido para o mundo. “Ora, a concepção de

poiesis implica, justamente, as ideias de construção, produção, do possível, ou dos

possíveis.”11  Paulo Cunha e Silva considera esta vocação poiética do corpo humano nos

seguintes termos: “O corpo humano é, das máquinas autopoiéticas, simultaneamente a
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mais alopoiética e a mais heteropoiética.”12 Quer dizer, o corpo humano é - ou tem que

ser, em virtude de naturalmente desprotegido - uma auto-construção, desenrolando-se

este trabalho de auto-construção ao mesmo tempo que o da hetero-construção, num

processo dialéctico tão mais imbricado, quanto é sempre determinado pela complexidade

dos constragimentos sociais.

Em certo sentido, a natureza construtiva da dança aproxima-a da arquitectura.

Com efeito, decalcando para esta disciplina a definição de arquitectura como a criação de

espaço habitável, poder-se-á afirmar que “dançar é criar um espaço virtual”.13 As

diferenças óbvias (de peso) entre as duas disciplinas parecem decorrer do facto do espaço

proporcionado pela arquitectura ser dominado pelas exigências de estabilidade e

durabilidade, enquanto o espaço proporcionado pela dança ser essencialmente instável,

eventualmente imponderável e sempre fugaz. Em dança, lida-se com um espaço virtual,

que não se limita ao espaço exterior ao corpo, a uma espécie de terreno de

movimentações ou de caçadas, mas que abrange os espaços proprioceptivos e

interoceptivos. Assim, o corpo-arco, mais do que construir lugares fora do corpo, afirma

o corpo como lugar essencial. A dança proporciona a construção, desconstrução e

reconstrução das fronteiras entre o fora e o dentro, numa busca incessante do lugar do

corpo nos lugares do mundo. O corpo-arco é pois uma construção de fronteira que em

última análise interroga o próprio corpo: os seus limites, as suas configurações, as suas

possiblidades, a sua resistência, a sua vulnerabilidade, a sua permeabilidade. Os

bailarinos são viajantes, “space-eaters”, escrevia Susan Sontag.14

É extremamente interessante, desde logo, a maneira como as tendências mais

experimentalistas da dança contemporânea exploram deliberadamente a fronteira,

embebendo os corpos ora numa poética de quotidianos e vulgaridades, ora numa poética

de impossíveis. Simultaneamente, o corpo-arco transmuta-se em lugar de ficção, e isto é

algo que se pode detectar ao longo da história. As ficções do corpo tanto podem eclodir

no desenrolar de narrativas, quanto na exibição fisicalista dos corpos de “alta

performance”. O resultado é o da emergência do corpo-ficção no âmago do corpo-arco.
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Sendo uma construção, o corpo-arco jamais perde de vista os fluxos vitais em que

se move. A relação entre a dança e a vida - relação frequentemente invocada por

bailarinos e coreógrafos – faz emergir outra linha de reflexão:

2.3. O CORPO-ARCO É ENCARNAÇÃO DA VIDA

O dançarino dionisíaco de Nietzsche é finalmente aquele que iguala a vida - “os

meus calcanhares erguiam-se, os meus dedos tentavam entender-te - pois aquele que

dança é nos dedos dos pés que traz os ouvidos”15... É  aquele que sabe que iguala a vida

no próprio corpo.

A propósito da sua colaboração com Laban, Mary Wigman confessava a irritação

do professor alemão pelo entusiasmo que ela punha na execução do que o mestre lhe

pedia. Nessa altura, Laban procurava um quadro objectivo de análise do movimento, uma

base sólida para o sistema de movimento que efectivamente viria a propôr. O entusiasmo

digamos que expressionista de Wigman revela-se claramente nesta observação:

“Sempre tive um pronunciado senso para o ritmo e para a dinâmica, e a minha convicção

em viver o movimento e não apenas em o executar era muito forte. Portanto, a maneira

pessoal de expressão e reacção deve ter constituido uma tortura tão grande para Laban,

quanto foram para mim as suas infatigáveis tentativas para chegar à objectividade.”16

Viver o movimento e não apenas executá-lo. Esta recomendação, frequente nos escritos

de coreógrafos, bailarinos e mestres de dança, acentua justamente a ideia da dança como

uma forma superior da vida. Isadora Duncan dizia que, ao dançar, experimentava um

quadro perceptivo complexo.17 Ao colocar o corpo-arco no coração da vida, a bailarina

parece capaz de sentir mais intensamente no seu corpo próprio as pulsões originárias da

vida. Respirar, estar de pé, caminhar, correr, saltar, erguer-se, cair... - tudo é, finalmente,

o material da dança.

3. MATERIAIS DA DANÇA

Os materiais da dança constituem desde sempre uma das questões mais

estimulantes que bailarinos e coreógrafos colocam a si próprios. Que tipo de movimentos

pode um corpo realizar? A pergunta não passa apenas nem principalmente pelo
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(re)conhecimento dos condicionalismos naturais do corpo, mas sobretudo por uma

consciência precisa da moldagem cultural dos movimentos possíveis deste ou daquele

corpo. Na verdade, o bailarino sabe exactamente que a natureza e a cultura – ou se se

quiser, o corpo e a mente – não são dois planos na dimensão humana, mas antes, por

assim dizer, duas dimensões do mesmo plano que a vida oferece.

Ainda assim, aquela pergunta pode, em determinados contextos sociais e

políticos, derivar para a seguinte: que tipo de movimentos deve o corpo do “performer”

realizar?

Nos anos 60 do século XX teve lugar uma transformação profunda em resposta à

segunda interrogação. Por um lado, na esteira do pós-modernismo emergente em

arquitectura e em artes plásticas e, por outro lado, no seguimento dos ateliers dirigidos

por Robert Dunn e por John Cage no âmbito do trabalho coreográfico de Merce

Cunnigham, surgiu em New York um grupo de jovens “performers”, muitos deles antigos

bailarinos de Cunnigham, que passaram a reunir-se e a apresentar as suas pesquisas na

Judson Church. Este grupo nova-iorquino era constituido por Simone Forti, Steve Paxton,

Yvonne Rainer, Judith Dunn, e depois também por Trisha Brown, David Gordon,

Deborah e Alex Hay, e Elaine Summers, entre outros. Adoptando a “etiqueta” pós-

moderna, o grupo da Judson situava-se deliberadamente em rotura com duas histórias

artísticas, a do ballet clássico e a da dança moderna, e na afirmação clara dos processos

de experimentação individual e colectiva. Assim, desde o início, o grupo da Judson

ensaiou um certo número de pocedimentos característicos: na sequência da crítica às

formas pré-existentes, pretendeu aproximar a arte da vida, o que se traduziria por

apresentações em lugares diversificados, nomeadamente na rua, e pela participação de

intérpretes não bailarinos. Em consonância com estes procedimentos, criadores como

Steve Paxton, Yvone Rainer e Trisha Brown recorreriam a movimentos elementares –

caminhar, correr, vestir-se, despir-se. Era, por assim dizer, a descoberta do “grau zero” da

dança. Por outro lado, as pesquisas de movimento realizadas convidavam à consideração

das implicações ideológicas das práticas gestuais. A este respeito, e a título de exemplo,

Yvonne Rainer apresentaria em 1966 uma curiosa lista sobre os objectos a as danças a

eliminar (ou a minimizar) e a substituir. Por exemplo, no lugar do “ilusionismo”, típico

do bailado clássico, Rainer propunha a literalidade; e em vez da complexidade e do
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detalhe, que ainda se verificava na dança moderna, a simplicidade. Os objectos

coreográficos daqui resultantes deveriam afirmar a escala humana contra a

monumentalidade de outrora. Assim, uma das características desta nova dança estava no

facto de ela poder ser constituída por tarefas retiradas das actividades do quotidiano. Era

finalmente o corpo na sua autenticidade do dia a dia a vir para o palco, ou então era a

própria noção de palco que se deslocava e ampliava para espaços comuns.

3.1. DIVERSIDADE E DEMOCRACIA

De certo modo, o grupo da Judson funcionou como uma comunidade de corpos

singulares, reunidos em torno de linhas de cumplicidade. As linhas de cumplicidade

redesenhavam no fundo alguns dos traços da sociedade norte-americana dos anos 60: a

afirmação feminista,18 os direitos cívicos da população afro-americana, o protesto contra

a guerra no Vietname.19

Onde ficava a dança no meio disto? A dança pós-moderna era uma arte da

diferença, ou antes um jogo de singularidades e de exploração do espaço de ligação entre

elementos diferentes. Ao recusar o vocabulário tradicional da dança académico-clássica e

ao romper igualmente com a institucionalização da dança moderna, os pós-modernos

tiveram que reinventar a relação do corpo de performer com o corpo do espectador. Anna

Halprin, juntamente com as suas alunas Brown, Rainer e Forti, introduziu a repetição no

seu trabalho de forma a possibilitar à audiência “ver” o movimento. Para Halprin, a

repetição era o equivalente cinético da permanência escultórica, uma maneira de evocar a

sensação da presença de um gesto em suspensão. “Word Words”, uma peça apresentada

em 1963, de Steve Paxton e Yvonne Rainer, foi uma das primeiras experiências de

repetição; esta peça, apresentada em completo silêncio e sem acompanhamento, consistia

numa sequência de movimentos durante dez minutos, dançada primeiro por Paxton,

depois por Rainer e depois pelos dois juntos.

Um dos métodos de trabalho que então se inaugurava – e que assumiria de então

para cá um lugar muito importante na criação contemporânea – é o contacto-

improvisação. Na verdade, a improvisação começara a ser utilizada por Simone Forti ao

observar os movimentos dos animais e das crianças com vista a transferi-los para corpos

adultos; Rainer e Brown também exploraram este processo. Seria porém Steve Paxton a



© Daniel Tércio 2005 12

iniciar um método portador de um duplo desígnio, artístico e político, designado então

por “contact improvisation”. Como o nome indica, este método era fundado sobre o

contacto entre duas ou mais pessoas e representaria, desde a sua génese, um novo campo

de exploração do movimento que convidava a repensar o corpo como o lugar de

construção de nexos.20

Ora, recuperando a tese do corpo-arco, apresentada no ponto 2., pode dizer-se que

a dança pós-moderna, sobretudo com a utilização do contacto-improvisação,

proporcionaria a ampliação radical da noção do corpo-arco. Ou seja, nas extremidades do

arco que o corpo ‘x’ desenha não estão pontos de “morte” do movimento de ‘x’, nos

termos em que Humphrey os concebia, mas sim poderosos pontos de ligação de ‘x’ com

‘y’ e com ‘z’. Na verdade, é como se os pontos extremos do arco deixem de existir, ou

pelo menos se esbatam de tal maneira que o que fica é um arco de energia. Ora, a

construção comunitária é fundada sobre a troca de energias. E esta nova abordagem do

movimento apresentaria então novas potencialidades, não apenas do ponto de vista da

dança teatral, mas também, no plano das aplicações sociais da dança.

Durante uma recente conversa entre José Gil e a coreógrafa Vera Mantero,

perguntava aquele: “o que é que se passa entre dois corpos que faz com eles dancem

como se fossem um corpo?”. A resposta de Mantero foi a seguinte: “há uma escuta

completamente diferente daquela que se processa quando estamos a conversar

verbalmente, há um faro, há uma percepção, o corpo é posto num estado de percepção

completamente diferente desta percepção que eu tenho ao ouvi-lo falar” (…) “é como se

o corpo estivesse cheio de ouvidos, é como se eu pudesse ouvir a sua energia também,

não é só o seu pensamento mas sim estar em conexão com a sua energia e poder saber

que na energia em que o José está é mais que provável que vá saltar para ali, que vá a

rastejar, situa-se num estado de percepção diferente, também num estado de reacção

diferente.”21

3.2. PARADOXOS DA NUDEZ

Uma das peças de Yvonne Rainer, datada de 1966, tinha o sugestivo título “The

mind is a muscle”. De certo modo, nesta e noutras peças, Rainer expurgava o movimento

das implicações emocionais. O procedimento não era inteiramente novo, já que o próprio
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Merce Cunningham tinha excluído o prazer de dançar dos seus espectáculos. Muito antes,

no princípio do século XX, Oskar Schlemmer tinha conduzido uma série de danças

experimentais, expurgadas por assim dizer dos quesitos da expressividade. Para tanto,

Schlemmer tinha vestido os seus intérpretes com fatos que escondiam as formas do corpo

ou pelo menos que as estilizavam radicalmente. Os figurinos schlemmerianos

funcionavam de uma maneira muito interessante – emprestavam ao intérprete humano o

estatuto da “marionete” e, por extensão, opunham o automatismo a uma certa ideia de

expressividade. Eté então, a dança clássica era por assim dizer um híbrido, na medida em

que combinava o automatismo técnico à expressividade pantomímica. A dança moderna,

cuja emergência foi contemporânea das experiências schlemmerianas, enfatizava, pelo

menos na sua génese, a expressividade relativamente ao automatismo; no caso da dança

moderna, esta expressividade não era meramente pantomímica, na medida em que se

jogava num outro plano, que podia ser o de paisagem natural idealizada, como em

Isadora Duncan, ou o da paisagem psíquica, como no expressionismo de Mary Wigman.

Não era isto que Schlemmer queria, era outra coisa. Em primeiro lugar, as suas

experiências nada tinham a ver com a natureza; inclusivamente pode dizer-se que iam em

sentido contrário ao da natureza. O figurino schlemmeriano era, desde logo, uma maneira

de separar o corpo do intérprete do seu estado natural – não se tratava apenas de o

ocultar, mas sim de o eliminar. Schlemmer queria a nudez do movimento. Para tanto,

havia por assim dizer, que vestir o corpo por excesso, de forma a obter por subtracção os

elementos do movimento. Mas, para obter os elementos essenciais do movimento,

Schlemmer cairia porventura num paradoxo – com efeito, o figurino, funcionando, do

ponto de vista do intérprete, como uma armadura que restringia o movimento, pretendia

enfatizar o movimento, ao mesmo tempo que objectivamente lhe reduzia as

possibilidades.

Regressando aos tempos actuais, é possível também hoje detectar um paradoxo

semelhante ao de Schlemmer, mas traçado em sentido contrário. Vejamos: será que a

presença do nu nos espectáculos de dança contemporânea constitui uma nova atitude

relativamente ao corpo? Por outro lado, será que o nu é realmente uma novidade em

palco, ou é finalmente um corolário lógico da história da dança teatral ocidental?
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No século XIX, o bailado romântico era caracterizado, entre outros aspectos, pelo

lado feérico. A estrutura de bailados como La Sylphide, Giselle, Ondine ou Le Lac des

Cygnes apresentava em regra dois planos, ou duas dimensões da realidade: um plano

terreno e um plano extra-terreno. As personagens adquiriam “naturalmente” as

qualidades do plano que habitavam, sendo que, de uma maneira geral, sempre que uma

personagem passasse do plano terreno para o plano extra-terreno, dar-se-ia por assim

dizer uma desencarnação simbólica do corpo. O corpo “perderia a carne” desse plano.

Esta passagem, típica no repertório romântico, acontece pois por subtracção de

materialidade. Não se trata propriamente de uma desincorporação, mas sim de qualquer

coisa como despir o corpo-de-carne para ficar com o corpo-astral, elemento que, para a

estética do século XIX, não era menos visível do que o corpo físico.

Na verdade, o bailado romântico, com os seus figurinos de gaze e de tule,

apontava assim para o nu feminino, enquanto tipologia de representação que as artes

plásticas tinham alcançado a partir do Renascimento. Ainda assim, a analogia entre as

artes plásticas e a dança não exclui uma diferença substancial: a representação do nu

numa tela é certamente diferente da apresentação do nu em palco. Em consequência,

pode dizer-se que uma parte substancial da história da dança ocidental, sobretudo aquela

que é inaugurada com a Revolução Francesa, não é exactamente a da representação do

nu, mas antes a história da desejo do nu feminino. Obviamente que esta tendência tem a

ver com o corpo feminino enquanto objecto de desejo. Realmente, e citando Jane

Desmond: “A dança permite-nos olhar para os corpos por prazer, na verdade, pede que o

façamos. Este procedimento tem a potencialidade para relacionar corpos com desejo e a

dança com a manifestação visível ou a elucidação do desejo.”22 Por outro lado, conforme

assinala Linda Nichols, ao estudar os objectos da arte, o corpo humano não deve ser

entendido apenas como objecto de desejo, mas também como lugar de sofrimento, dor e

morte. 23

A par com o desejo do nu, porventura com uma génese anterior e com uma base

certamente mais profunda, que não exclui o corpo como lugar de sofrimento, dor e morte,

há uma outra linha relacionada com o corpo performativo, que ganha uma importância

acrescida no mundo contemporâneo. Para prosseguir a analogia com as artes plásticas,

pode dizer-se que a dança contemporânea prossegue, tal como o desenho, numa busca da
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nudez. A nudez é um estado no horizonte da própria dança, uma metáfora do corpo

aberto. O corpo nu do performer está talvez mais perto, do ponto de vista da percepção do

espectador, do estado do sentimento puro.

Nos seus cadernos, num período em que tinha a sua saúde mental já

profundamente abalada, Nijinski confessava: “Eu penso pouco, por isso compreendo tudo

o que sinto. Sou o sentimento na carne, e não a inteligência na carne. Sou carne, Sou

sentimento. Sou Deus na carne e no sentimento. Sou homem, não Deus. Sou simples. As

pessoas não devem pensar em mim. Devem sentir-me e compreender-me através do

sentimento.”24  Durante a conversa anteriormente citada entre José Gil e Vera Mantero,

não exactamente a propósito de Nijinski, mas sim da dança em geral, dizia um deles:

“Esse poder de se abrir e fechar é surpreendente e é de uma força extraordinária. Abrir o

corpo é a afectividade e a afectividade dá uma força extraordinária. Uma força física e

uma força de influência. Uma força de influência e uma força do espírito.”25

A nudez na dança contemporânea é uma busca de autenticidade. Desde logo a

autenticidade do corpo sexual, do corpo investido dos seus “marcadadores” do género. A

nudez despe o corpo dos auxiliares do desejo para obter a forma do corpo em acção. Do

corpo autêntico: que deseja, que sofre e que morre em cada instante, para em cada

instante se reinventar. Ao descrever o processo de criação de “Word Words”, Yvonne

Rainer lembra que Steve pretendia que os corpos dos dois intérpretes fossem o mais

parecidos possível; daí ter pensado em fatos de gorila, ou em fatos de Pai Natal;

verificando que nenhuma das soluções funcionava, decidiram então optar pela nudez. O

efeito da nudez foi muito interessante: ultrapassada a surpresa inicial, o espectador

deixava de se focar nos corpos – esquecia as diferenças de género sexual - e passava a

focar-se nas acções dos corpos.26

4. REMATE

Num artigo como este, concebido como um percurso errático pela problemática

do corpo, estranho e contraditório seria terminá-lo com uma conclusão. No ponto

anterior, pode ler-se a seguinte afirmação: o corpo tem a capacidade de se abrir e de se
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fechar. Ora, tal como fechar o corpo não significa o mesmo que concluí-lo (concluir o

corpo seria uma expressão absurda), o autor quis rematar e não concluir o presente texto.

Para além do carácter errático, este artigo inscreve-se obviamente numa

perspectiva hermenêutica. Ou seja, ele não constitui o resultado de uma análise

sistemática, também não é descritivo e muito menos experimental, no sentido das

ciências experimentais. Este artigo propõe e explora um método de interpretação da

problemática do corpo, a partir da investigação que os artistas realizam. Poder-se-á dizer

que o método a que aqui se alude está longe de qualquer estratégia de “scanerização” do

corpo. Poder-se-á dizer também que o texto procede de forma tacteante. Ambas as

observações são porventura justas; mas, ainda de acordo com o critério da justiça, dever-

se-á acrescentar que tais características derivam da natureza do objecto de estudo e do

lugar de onde se encara esse objecto.

No início deste artigo, foi enunciada a relação do corpo com as artes segundo dois

ângulos principais: o da permanência do corpo como objecto de representação artística e

outro que põe o corpo no centro do fenómeno artístico. No final deste artigo, percebemos

finalmente que os dois ângulos referidos podem funcionar como as duas imagens

retinianas que são unificadas no cérebro e que concedem o quadro 3D da realidade. O

corpo torna-se então e uma vez mais o lugar por excelência da complexidade.

Pode dizer-se que, ao longo do texto, a dança foi concedendo o quadro de uma

visão tridimensional do corpo. Ou, se quisermos, a visão do corpo na sua espessura

histórica. Do corpo-arco à nudez do corpo, traçou-se aqui uma leitura orgânica possível.

De certa maneira, enquanto o teatro tem sido a história do vestir do corpo com a

personagem, a dança é dominada pela história do despir a personagem do corpo.

Mas, mais do que uma história do despir, a dança é, como todas as artes, uma

procura em aberto. Hoje, como sempre, a procura da autenticidade do corpo.
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