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Na edição deste ano, que acontece 
sobre a celebração dos vinte anos da 
reabertura do Teatro Viriato ao público 
e à região, o Teatro Viriato continua a 
propor-nos um encontro geracional 
entre obras, discursos e artistas. Esta 
que é, talvez, em Portugal, a mostra 
transdisciplinar da criação em Dança 
que melhor caminha por terrenos bal-
dios, e à semelhança do que tem sido 
o excelente contributo do Teatro Viriato 
para a criação nacional, encontra-
mos a oportunidade de continuarmos 
a desaguar juntos e a originar valor e 
pensamento científico, social, cultural 
e humano.

Durante 10 dias, Viseu volta a ocupar 
um lugar central na programação da 
dança nacional, com propostas que nos 
ajudam a abandonar a ideia de peri-
feria e interioridade, e a reafirmar-se 

como um dos fortes pilares do estímulo 
à criação artística, e ponto de para-
gem – e muitas vezes partida – para 
os circuitos nacionais dos coreógrafos 
portugueses.

A NANT é isto mesmo, um ciclo de dan-
ça nos mais variados formatos, para 
públicos alargados, apresentando as 
relações que o corpo constrói com o 
espaço, tempo e público através do 
movimento.

Se deixarmos “tombar” o número de 
edições, chegamos ao símbolo do infi-
nito. Esse olhar aberto sobre o Mundo, 
de expansão sobre as perspectivas e de 
infinita busca para estarmos juntos. É 
esse o melhor desígnio para a defini-
ção que poderia encontrar sobre o que 
é o esforço e dedicação de continuar 
a produzir conteúdos e programação 

UM SOLO MOVÍVEL
É SOLO EM TRANSFORMAÇÃO
VINTE ANOS DEPOIS, TEATRO VIRIATO.
OITO ANOS DEPOIS, NEW AGE, NEW TIME.
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cultural de qualidade em territórios 
do interior, servindo não só Viseu, mas 
toda uma alargada e diversa região 
fronteiriça. Perspectivando geografias 
e demografias, olhar para um pedaço 
de terra nem sempre tem de ser fata-
lista. Os solos, nos seus perfis e tex-
turas, horizontes e consistências, até 
cores e porosidade são contadores de 
histórias milenares. E a NANT, à seme-
lhança de outros, poderá bem ser a re-
troescavadora que abre este solo para 
nos mostrar o seu perfil e a “geografia 
sentimental” de um território que se 
abre para se insuflar. 

Prosseguindo a imagética dos solos, 
estes são naturalmente férteis. Mas 
não deixa de ser interessante pensar 
que essa mesma fertilidade parte de 
um processo de decomposição ou de-
sintegração. Transpondo o processo 
para uma acção corpórea de produção 
de movimento que advém de uma acção 
mecânica, terá então o acto de compo-
sição coreográfica uma ideia pilar vin-
da da descomposição do movimento? 
Jonathan Burrows, diz: “A coreografia 
é uma negociação com os padrões de 
como o teu corpo pensa”. Tento refletir 
sobre o pressuposto da evolução huma-
na, e sobre o comportamento cerebral, 
fazendo aqui uma separação dos con-
ceitos corpo e pensamento aos quais 

Burrows se refere. Cientificamente, 
tanto as capacidades cognitivas, como 
físicas e motoras, entram em falência 
com o passar dos anos. Abandonando a 
ciência e focando a experiência apenas 
no crescimento intelectual e num gesto 
de constante pesquisa, a nossa expe-
riência e conhecimento individual ex-
pandem mesmo que ocorram possíveis 
perdas cognitivas. Ao invés, o corpo do 
bailarino - de desgaste rápido - vai 
perdendo capacidades motoras e fí-
sicas. Assimilando o princípio de Bur-
rows e estas reflexões, que dança será 
essa num corpo físico condicionado ou 
mais lento do que a velocidade de pen-
samento?

É nesse processo de descomposição que 
se cria a possibilidade de caminho e de 
germinação das possibilidades e, não 
menos importante, da vida enquanto 
Seres Humanos. Logo, e por saudável 
consequência, um aumento dos cam-
pos afectivos, perceptivos e sensoriais 
aos quais tanto estamos a dever.

É o entendimento dispensado a estas 
transformações particulares e histori-
camente definíveis – sem, no entanto, 
nos afastarmos do campo subjectivo – 
que a vida, enquanto pantanal, ganha 
sentido.



 NANT’19 // 05

Os processos de transformação do 
mundo ao nível ecológico, social, polí-
tico, cultural, entre outros, são, grande 
parte das vezes, interrompidos pela 
ideia de procurar conforto nos nossos 
preconceitos. Parte dos projectos que 
compõem este ciclo, permitir-nos-ão 
afundar e explorar o que pode ser mu-
dado através de um exercício de iden-
tificar o que nos é estranho. Ainda que 
num outro contexto, faz sentido lem-
brar Foucault: “Pensar diferentemente 
do que se pensa e perceber diferente-
mente do que se vê”.

Para lá do entendimento proporciona-
do por intermédio das mais distintas 
tentativas de situar as transformações 
do pensamento numa qualquer singu-
laridade, deparamo-nos também, no 
caso da dança, com a herança dos ges-
tos e movimentos passados. A história 
da Dança, nomeadamente em Portugal, 
é ainda uma história em construção 
que haverá de vir. Parte dessa história 
futura, passará, certamente, por Viseu, 
pelo Viriato e pela NANT.

Num artigo sobre públicos, Burrows diz 
ainda querer “reclamar o seu direito de 
ser membro do público e refutar a ideia 
de não mais querer ser um espectador.”

Esta 8ª edição da New Age, New Time é 

precisamente essa plateia aberta para 
uma nova era e para um tempo novo de 
reflexão conjunta sobre o que fomos, o 
que somos e o que temos de vir a ser.

Cabe a Vera Mantero o arranque deste 
ciclo. Uma das maiores artistas da Dan-
ça em Portugal, vem ao Teatro Viriato 
na companhia de Rui Chafes, numa 
recriação de Comer o Coração, obra es-
treada na Bienal de São Paulo, em 2004. 
A coreógrafa e o artista plástico abrem 
esta edição da NANT com Comer o Cora-
ção em Cena, uma recriação que abor-
da os lugares e a amplitude do corpo a 
partir de uma escultura onde a voz é o 
fio condutor do espaço e o corpo mítico 
um guia botânico e orgânico para uma 
das maiores utopias da dança: um cor-
po que não precisa de chão.

O regresso de Clara Andermatt, que em 
2015 foi artista residente do Teatro Vi-
riato, acontece sobre uma conferência-

-performance criada em conjunto com 
a bailarina brasileira Mickaella Dantas. 
Em A Instalação da Desordem- Projeto 
em Mutação, Andermatt e Dantas con-
ceberam sobre a lógica da desordem, 
onde o corpo e as imagens estão em 
constante mutação na procura pelos 
constantes limites do corpo físico en-
quanto expõem sobre temas como arte, 
diferença e deficiência.
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A jovem coreógrafa, Flora Détraz, apre-
senta Muyte Maker. Uma celebração 
de corpos desobedientes, anormais e 
irracionais. Na sua mais recente cria-
ção, a jovem artista continua a sua for-
te abordagem à exploração da voz, à 
sua musicalidade e à musicalidade que 
esta pode imprimir nos corpos, e con-
sequentemente, na partitura coreo-
gráfica. Através de uma exploração de 
imagens medievais, cantilenas triviais 
e pinturas grotescas, este coro de qua-
tro corpos é uma cacofonia dançada.

Em c_Vib, Yola Pinto e o compositor Si-
mão Costa, uniram-se para criar uma 
simbiose performática em torno de 
quatro esculturas sonoras. Alicerçadas 
entre si, mas de forma independente, a 
performer e o músico criaram um am-
biente exploratório sobre os estados de 
permanência, contemplação, toque e 
interação que nos interpelam para com 
elas (inter)agir.

E chegamos a Ponto Ómega. Uma co-
criação de Madalena Victorino e do 
bailarino Ricardo Machado. Um projec-
to a dois, interpretado a um, que parte 
desse lugar neutro que é o ponto óme-
ga para criar um lugar indefinido, sem 
ponto de partida e chegada, assumindo 
uma suspensão no lugar das definições 
e das questões de sexualidade para 

pesquisar sobre o que poderá existir 
entre géneros, entre esse feminino e 
masculino que nos contaram.

Sara Anjo tem criado ao longo do seu 
percurso pontos conexos com o público 
infanto-juvenil. Um Ponto que Dança 
é um espectáculo que também é livro, 
oficina, leitura, conversa e partilha 
de um imaginário figurativo, por ve-
zes abstrato, que a artista cria com as 
crianças para lá de um conto na qual se 
procura um lugar no Mundo e, também, 
a sua liberdade.

A edição oito encerra com Lento e Largo, 
da dupla Jonas&Lander. Poderia ser um 
painel de Hieronymus Bosch, mas não 
o é. A jovem dupla de criadores, parte 
do universo surrealista das obras do 
pintor holandês, para criar uma paisa-
gem ficcional e uma coreografia carre-
gada de tensões num painel onde ro-
bots e drones também dançam. Lento e 
Largo, são as inversões dos corpos que 
nos sugerem as inversões do mundo em 
dois impulsos, também eles medidores 
de tempos e intensidades.

Num total de 7 espectáculos e perfor-
mances, conversas, debates e sessões 
de trabalho em torno do que poderá ser 
visto ao longo destes 10 dias de pro-
gramação, há uma grande e declarada 
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intenção de colocar o público em foco. 
Criando novos lugares dentro dos luga-
res comuns que habitamos, e com isso 
criar dinâmicas e confluências entre 
discursos contrastantes que permitam 
a interação e intercomunicação entre 
público e obra. Recuperando - ou ins-
taurando - uma antropologia social e 
cultural do lugar em que os conteúdos 
essenciais de uma conexão de pensa-
mentos, intuições e outros atos cog-
nitivos nos façam chegar a um certo 
modo de dançar as coisas para lá dos 
lugares, discursos e prática das expe-
riências.

É precisamente sobre esses lugares em 
potência que se estreiam as sessões 
Lugares do Público na Dança Contem-
porânea, orientadas pela investigado-
ra Paula Varanda. Este novo momento 
é um dos principais focos que a NANT 
quer ver sobre o público. É aqui que 
acontecerão conversas após os espec-
táculos, bem como, sessões de trabalho 
para pôr em debate ideias e visões, in-
terpretações e especulações das várias 
obras apresentadas. Inaugurando um 

“território-alavanca” que permitirá a 
todos os que venham, debaterem-se 
sobre o seu eu mais incomum.

Num momento em que a ligeireza das 
palavras ganha relevo, é necessário 

tirar significados sobre a nossa con-
dição. Todos os projectos têm pontos 
de cruzamento com outras disciplinas 
artísticas. Esse processo, que é tam-
bém ele um processo intrínseco de al-
teração e demarcação das diferenças, 
além de contribuir para a diversidade 
das reflexões, é motivador de uma 
transdisciplinariedade das obras, seja 
em palco seja em processo de pesquisa, 
atribuindo uma visibilidade discursiva 
entre obra e público, e com isso alargar 
as possibilidades e a diversidade das 
leituras individuais ou colectivas.

Voltando à ideia em aberto no início 
deste escrito sobre interioridade, e se-
gundo a lógica actual de não perpetuar 
a negatividade das palavras, é impor-
tante que se entenda a interioridade 
como a qualidade do que é interior, do 
que nos é interior, do que é relativo aos 
sentimentos. Bem como, de contrariar 
(pre)conceitos de que o que é interior 
não recebe luz natural. São projectos 
como a NANT que contribuem para um 
combate à inevitabilidade que foram 
impondo a estas regiões. 

Luís André Sá

Bailarino, Coreógrafo e Director Artístico 

Planalto – Festival das Artes

(o autor do texto escreve segundo o antigo acordo ortográfico)




