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Resumo: Para compreender como a arte contemporânea da dança pode deslocar seu receptor 

é proposta uma investigação acerca dos procedimentos artísticos que permeiam a arte 

contemporânea e assim, também a dança. Como exercício da compreensão das categorias e 

conceitos que podem levar a esse deslocamento parte-se da análise da obra 3 solos em 1 

tempo de Denise Stutz. Assim, são levantadas duas categorias de análise: processos narrativos 

e processos de recepção. A obra em questão é um trabalho autobiográfico, ou uma história via 

corpo. A história pessoal da artista se mistura com uma maior urdindo uma narrativa afetiva, e 

a artista performer mistura-se ao público, também performer. 

Palavras-chave: Dança contemporânea, processos narrativos, processos de recepção. 
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Abstract: To understand how the contemporary art of dance can move your receiver is 

proposed an investigation about the artistic procedures that permeate contemporary art and 

also the dance. As an exercise in understanding the categories and concepts that can lead to 

this shift is part of the analysis of the work 3 solos in 1 time from Denise Stutz. So, are raised 

two categories of analysis: narrative processes and procedures for acceptance. The work in 

question is an autobiographical work, or a story through body. The artist's personal history 

blends with a larger narrative plotting an affective, performer artist blends to the public, also 

performer. 

 

Keywords: Contemporary dance, narrative processes, procedures for receiving. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dança que hoje é chamada de dança contemporânea provoca reações no público que 

perpassa a aceitação, negação e questionamentos. Uma dúvida freqüente é se “aquilo” que foi 

apresentado pode ser considerado dança ou não. Assim como a arte contemporânea a dança 

também vem apresentando múltiplas formas de procedimentos de criação e conceitos, e isso 

resulta em uma multiplicidade de maneiras de se relacionar com o campo da arte como nos 

afirma Rey (2008), os limites entre arte e não arte são fluidos na arte contemporânea. 

Contudo, além dessa multiplicidade de relação com o campo artístico também existe uma 

multiplicidade de maneiras de se relacionar com o espectador. 

 

É dessa relação que a arte contemporânea, e a dança, estabelecem com o espectador, que 

surgem as questões que alicerçam o presente artigo. Ao refletir sobre os procedimentos 

artísticos busca-se compreender como uma obra de dança pode provocar seu receptor. Dessa 

maneira, a questão colocada no momento é: como a arte contemporânea da dança pode 

deslocar ou provocar seu espectador? 

 

Busca-se investir na fruição de uma obra para perceber as possibilidades de deslocamentos de 

sentimentos e afetos que essa obra provoca. A condição de variação de estados de sentimento, 

a possibilidade de sensação de ser “tirado do lugar” inicial ou não é que nos leva a investir na 

categoria do deslocamento. Este poderia ser sinônimo de provocar, ou mesmo de arrebatar. O 

deslocar aqui tratado não está relacionado a algum tipo de convencimento ou confirmação. 

Parece um constante estado de latência, um sempre que está por vir, o receptor ter seus 

sentimentos transportados a lugares que inevitavelmente levará a outros lugares. 

 

Para essa análise da fruição é investido um olhar sobre uma obra de dança contemporânea. O 

espetáculo 3 solos em 1 tempo da artista mineira Denise Stutz, apresentado na cidade de 

Goiânia durante o Festival Diagnóstico da Dança do ano de 2008. Também é utilizado o vídeo 

dessa apresentação gravado com autorização da artista para que esse compusesse o acervo do 

citado festival. Para análise da obra em um viés que compreenda o deslocamento provocado 

no ato de fruir foram selecionadas para esse momento duas categorias: processos narrativos e 

processos de recepção. Entretanto, antes, para compreendermos os elementos e características 

apresentadas nesse trabalho é importante pontuar questões das transformações históricas da 

dança no sentido de afirmação de sua autonomia e identidade artística. 
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TRANSFORMAÇÕES HISTÓRICAS DA DANÇA 

 

O Balé Romântico, no século XIX, traz importantes formulações referentes à dança o que o 

elevam ao status de um dos movimentos estéticos mais importantes da dança. Ao sair em 

defesa da retomada da expressão na dança Jean-Jacques Noverre1 em Cartas Sobre a Dança
2 

defende a posição de arte dramática para o balé. E, assim, a ação e a pantomima são os meios 

para se chegar ao objetivo da dança alcançar significados e emocionar. 

 

A narrativa nesse movimento estético ainda encontra fortes ligações com a Ópera Clássica, 

onde se construía a narrativa pelo enredo expressado na linguagem textual dos libretos e 

programas do espetáculo, assim como também pela música. A gramática de movimentos 

propostos por Noverre também compunham a narrativa através das partituras coreográficas 

que possuíam seus significados. A estrutura narrativa se encontrava muito bem calcada na 

ação extra-corpórea e compunha assim seus elementos fundamentais que era contextualizado 

e facilmente apresentado e percebido o espaço, o tempo, os personagens e os conflitos. 

 

No século XIX, o balé Giselle (Paris, 1841), onde a camponesa Giselle morre após 

enlouquecer ao descobrir que seu amor é um nobre comprometido com outra. No segundo ato 

ela se transforma em uma Willi – moças fantasmas que morreram sem contrair matrimônio e 

que dançam em noites de lua cheia para seduzir rapazes. Nesse ato a tecnologia da iluminação 

promove uma composição de atmosfera que, segundo Pereira3, deixou o público envolto em 

uma magia espetacular. Esse marco, de relação entre coreografia, cenário, iluminação e 

enredo, levou o balé romântico a uma independência do libreto consolidando uma língua 

própria. Todavia, os elementos para tessitura narrativa ainda estão externos e cruzando-se ao 

corpo-movimento, a dança em si. 

 

Expressão também é o objetivo do movimento estético da dança que insurge no início do 

século XX. Não mais pelo caminho da imitação, mas sim no intuito de expressar a natureza 

do corpo. O anseio de romper com a tradição em uma busca por uma expressão natural do 

corpo acarretou em uma artificialidade do corpo dançante. Assim não trouxe um movimento 

natural e constituiu-se expressionista.  

                                                 
1 (1727 - 1810; bailarino e professor de balé, é considerado o criador do balé moderno de ação) 
2 MONTEIRO, Marianna. Noverre: Cartas sobre a Dança; tradução e notas da autora – São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo: FAPESP, 1998. 
3 PEREIRA apud SPANGHERO, Maíra. A dança dos encéfalos acessos. São Paulo: Itaú Cultural, 2003. 
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Para Suzanne Langer (1980) o bailarino tem o poder de criar certo estado e produzir uma 

percepção de realidade, sendo chamado por ela de auto-expressão virtual que está ligado ao 

bailarino fazer parecer natural e espontâneo. Dessa maneira a narrativa tem como personagem 

principal esse gesto virtual.  

 

Por se tratar de um retorno para a expressão íntima, esse movimento estético provocou a 

eclosão de muitas escolas passando a dança a utilizar variadas e novas técnicas de 

organização corporal. Assim, as emoções do corpo organizadas pelas técnicas ou tecnologias 

de organização corporal passam a ser um viés privilegiado para a tessitura narrativa da dança 

moderna, uma vez que essa narrativa se constitui como um contraponto aos modelos clássicos 

de ordem narrativa, ou seja, o contar histórias. Esse contraponto permitiu a afirmativa 

moderna da dança como campo não-narrativo4. 

 

Percebe-se assim uma "tímida" complexificação das estruturas narrativas, pois além de o 

personagem deslocar entre a materialidade do corpo humano e suas efêmeras emoções, 

também começam a surgir escolas que subvertem a relação com elementos constituintes da 

dança, como por exemplo a música. A utilização do elemento do acaso, no caso de Merce 

Cunningham5, começa a desconstruir a idéia linear da narrativa e da expressão de sentimentos 

ou significados pelos movimentos. O movimento deveria expressar somente movimento. Essa 

mudança ainda pequena de ordem narrativa desloca a maneira de percepção da dança, tanto 

afetivamente quanto conceitualmente. 

 

É por uma busca de movimentos que tivessem validade unicamente por si mesmos que surge 

o movimento estético da dança pós-moderna norte americana. Nesse momento a dança 

começa mais fortemente a se relacionar com a própria dança, em um sentido onde corpo e 

movimento independente de suas relações com a música, cenário, figurino, iluminação, 

emoção, poética, drama, produz uma idéia, uma percepção de realidade através da relação do 

movimento com o movimento. 

 

Esse movimento estético levantava bandeiras para dizer não à dança e à arte enquanto 

                                                 
4 NORONHA, 2010. 
5 Para explorar os movimentos frutos do acaso Cunningham indicava aos bailarinos direções dos deslocamentos 
e tempos das paradas e chamou essa formulação coreográfica de Event, evento que visava o vivenciar do instante 
presente. GIL, 2004. 
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instituições. Sai em defesa do que seria o real dos corpos, do espaço e do tempo. Para com o 

que seria o real aproximar as fronteira entre arte e vida. O conceito defendido era o do trivial 

e cotidiano ser apresentado em ocasiões espetaculares, assim movimentos cotidianos e triviais 

que rompessem com aqueles movimentos hegemônicos como dança era apresentado em um 

momento espetacular, que um intuito de apresentar. Os movimentos por/para o próprio 

movimento podem "modificar o sentimento de energia, criar certo estado desse sentimento" 

(p.34) como defende Valéry (2003). 

 

Assim, é uma narrativa desenhada pela via da negação, era negada a arte e a dança como 

instituição. O que era considerado tradicional na dança precisava ser quebrado, desconstruído 

e esvaziado para buscar o que seria essencial na dança, que seria então o responsável pelo 

começo de todas as tradições. Ao buscar o essencial pelo esvaziamento do conceito de dança 

é evocado e recolocado a ontologia da dança. Retoma-se a questão do que é dança e o que é 

arte, pois ao separar e recolocar os elementos como música, movimento, figurino, forma, 

expressão etc, se esvazia o conceito hegemônico do que é dança. Ao esvaziar esse conceito 

abre-se a possibilidade de ser acolhido na dança e na arte outras questões e é dessa 

inauguração de novas questões que vai sendo afirmada a autonomia da dança enquanto arte 

levantando "o movimento, a dança, como concretude, como lugar de constituição e produção, 

que é muito real" (RIBEIRO, 2007, p.8).  

 

Emergindo quase na mesma época em outro país e com uma forte relação entre dança e teatro, 

surgem os processos propostos por Pina Bausch6. Seus processos buscavam outros meios para 

expressar as paixões e os sentimentos humanos. Devido a sua hibridação de dança e teatro 

aparentemente a estrutura narrativa nesse contexto alemão parecia menos complexa do que no 

movimento da dança pós-moderna norte americana. Porém, não foi assim tão simples que esse 

movimento estético se relacionou com os processos narrativos, pois apesar de se tratar de uma 

dança altamente narrativa o caminho entre feitura, transmissão e recepção apresentavam 

característica de unicidade por evocar afetos nesse percurso. 

 

Os procedimentos de Pina Bausch envolviam a preparação corporal através de uma tecnologia 

corporal codificada, gramatical e narrativa como o balé clássico, mas também se utilizava de 

métodos que evolviam a fala para atingir camadas profundas do inconsciente de seus 

                                                 
6 1940 - 2009, alemã, dançarina, coreógrafa e diretora. Criadora da Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, 

companhia precursora da chamada dança-teatro.  
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bailarinos dando uma formalização com o material que vinha a tona. Sua composição joga 

com vários elementos, mas a fala e o gesto são considerados essenciais.   

 

Apesar de trabalhar com os códigos do balé, a partir da teia que Bausch constrói “sua obra 

marca o abandono sistemático de códigos tradicionais da dança” (CALDEIRA, 2006). E sua 

busca pela compreensão do sujeito contemporâneo a faz urdir uma narrativa labiríntica e 

paradoxal. O tempo e o lugar são manipulados para ressaltar as relações do sujeito. A teia 

narrativa é construída sobre uma linguagem corporal econômica, com um hábil jogo de ironia 

e a partir das hibridações do corpo dançante com a fala, a palavra, a oralidade, a palavra 

soprada, sussurrada. Inaugura a palavra carnalizada e também os afetos tomam carne, em um 

corpo real e contemporâneo. É um estado que está "entre a fala e o silêncio e é o murmúrio do 

corpo que compõe o seu sentido irradiante" (GIL, p. 175) e assim o exprimir da fala e da 

palavra para fora retorna para penetrar e irradiar em muitas direções que podem produzir 

sentido no/do corpo.  

 

A formalização de sua obra articula o que é trazido à tona do inconsciente de seus bailarinos 

por associações de sentidos entre imagens, gestos e palavras. Essa associação de sentidos 

complexifica o sistema de expressão ou sua narratização. Pois, constroem-se narrativas de um 

jeito diferente a partir de acontecimentos gestuais, tecendo uma narrativa cinética do/para o 

movimento e, também uma narrativa afetiva. 

 

 

AS FEITURAS CONTEMPORÂNEAS DA DANÇA 

 

A arte contemporânea abre novas possibilidades de feitura da dança. São afetados os 

processos criativos e também a maneira de apresentar. A dança inaugura algo de novo, 

levanta novos questionamentos e proporciona outros rompimentos. É possível perceber nova 

maneira de se construir narrativas.  

 

No movimento estético da dança clássica a narrativa estava relacionada ao contar histórias em 

uma narrativa linear enredada pela palavra contida nos libretos e na música. A dança moderna 

buscava um rompimento com esse modelo extra-corpóreo de representação e investiu no 

corpo e no movimento, negando o movimento estético anterior alcançando graus de abstração 

e se afirmando uma dança anti-narrativa. Já na dança contemporânea a feitura se abre para 
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ainda investir em uma pesquisa no/do corpo e suas sensações, mas também incorpora na 

feitura artística tecnologias corporais oriundas de uma esfera cultural. A palavra retorna ao 

fazer artístico especialmente pela fala, agora sussurrada, encarnada, sentida.  

 

É promovido um trânsito entre elementos oriundos do mundo da arte com o mundo cultural 

permitindo a incorporação de elementos da vida cotidiana, que podem ser gestos cotidianos 

como os do Triplo A de Ivone Rainner, a situação cotidiana de um bar e da solidão humana de 

Café Muller de Pina Bausch ou A Fonte de Marcel Duchamp. Provoca-se assim uma 

dissolução da fronteira entre arte e vida. Essa inclusão do cotidiano ou do “achado” na dança 

é um forte elemento nas décadas de 1960 e 70, deitar, dormir, sentar, alimentar e outras 

tecnologias corporais como elemento cultural são colocados em cena. Essa tendência ganha 

força e outra conotação nos anos 1980 quando o elemento cultural que é incluído é aquele que 

constitui a demonstração do corpo treinado e a presença da fisicalidade7, como podemos 

observar na coreografia Human Sex da companhia La la la Human Steps. 

 

A arte contemporânea da dança permitiu serem incorporados novos conhecimentos em seus 

processos. Como nos afirma Rey (2008) na arte contemporânea é comum os artistas 

contaminarem seus processos criativos com informações, técnicas, conceitos e conhecimentos 

de outras áreas de conhecimento. Essa incorporação de outros saberes ao saber da dança 

reconfigurou a noção de um corpo-movimento, para o de corpo-mídia. A arte e a dança 

começam a apresentar um transito entre esses saberes.  

 

Não que a relação entre saberes e linguagens seja uma novidade dos tempos atuais. Essa 

relação já acontecia, porém o que difere é como essa relação se dá. Percebemos hoje 

contaminação, fusão, sobreposição, adaptação, cruzamento, etc. Por exemplo, na dança 

clássica as tecnologias corporais se relacionavam com outras tecnologias como a da 

iluminação, ou a palavra nos libretos e programas de espetáculo, hoje a dança se relaciona 

com o vídeo formando o híbrido vídeo-dança, e sua relação com a palavra é no intuito de um 

híbrido para fazer de fala e movimento um único “corpo”. 

 

 

                                                 
7 NORONHA, 2010. 
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O EXERCÍCIO SOBRE UMA OBRA, CONCLUSÕES TEMPORÁRIAS: O ESPETÁCULO 3 SOLOS EM 1 

TEMPO DE DENISE STUTZ 

 

Como uma forma de buscar uma aplicação para as categorias e conceitos referentes à história 

das transformações da dança e mais especificamente da arte contemporânea levantados até o 

presente momento, é investido o olhar sobre uma obra de arte de dança contemporânea. 

Assim, busca-se a partir da fruição de uma obra um olhar atento aos elementos e categorias da 

feitura, ou seja, dos procedimentos de criação e apresentação da obra que podem provocar seu 

público. 

 

“Eu danço. 

Eu danço porque eu não sei cantar, 

 porque eu não sei pintar,  

eu não sou poeta.  

Eu danço porque se eu coloco um pouco de sentido no mundo dançando  

eu não consigo enxergar sentido nenhum não dançando.” 

(texto de Denise Stutz falado durante espetáculo) 

 

O palco está limpo, não existem coxias, a parede do fundo e a estrutura de iluminação estão a 

vista. No lado direito se vê uma cadeira e um pequeno aparelho de som sobre um 

amplificador. A luz é singela, desenha uma forma ovalada no palco. Denise Stutz surge da 

mesma entrada em que entrou o público, sobe ao palco com figurino de calças verde oliva, 

blusa preta e tênis gasto. Cumprimenta a platéia dizendo “boa noite”, segue se apresentando. 

Conta que seu pai é americano e sua mãe brasileira, que parte de sua infância foi vivida nos 

Estados Unidos e que quando veio para o Brasil não falava português. Foi para uma escola 

onde ninguém a entendia e desde então ela se pergunta: “como é que eu posso me 

aproximar?”. 

 

Assim ela inicia seu solo: nacionalidade, naturalidade, filiação, língua inglesa, migração, 

língua portuguesa, falta de comunicação, solidão, inicio da busca pela aproximação do outro. 

Identifica-se que foi dado pela própria palavra o primeiro motivo da sua escolha pela palavra 

em cena: aproximar. 

 

"Eu. Você, Você, Nós. 

 Você. Você, você e eu. 

 Aqui. Nesse espaço, agora." 

(texto falado durante espetáculo) 
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Com um jogo de apontar entre “eu” e “você” as direções apontadas invertem com o sentido da 

palavra. A artista aponta para alguém no público e diz “eu”, para ela mesma “você”, esse 

jogo mistura e aproxima as pessoas. Ao apontar para uma pessoa a artista convida para se 

discutir a relação com o receptor. Um grande clichê das relações amorosas! Estaria a artista 

declarando seu compromisso e amor ao público? Ou, deixando claro, que essa relação é tão 

comum como qualquer outra, que o público e a artista estão próximos e até se confundem? 

Ou, ainda, que sua relação a ser discutida é a relação com próprio mundo representado pelo 

público? Mas, continua a artista, “para falar da nossa relação, no meu caso, a melhor 

maneira é com a dança”. 

 

                                       
Foto A8 

 

Apresenta seu primeiro "artifício"9, a fala, como um instrumento de percepção entre o ser 

humano e o mundo que o circunda. E, no procedimento artístico em questão, são esses 

"artifícios" que visam ampliar a percepção de outros sentidos. E esse não será o único 

"artifício" utilizado. Ela lançará mão também do gesto e irá misturá-los. Pois, a performer 

quer discutir a sua relação com o público e sua melhor maneira para isso é com a dança. Com 

isso ela forma um híbrido entre as linguagens do texto e da dança.  

 

Guardiani (2008) nos lembra do híbrido entre literatura e música em que nasce a ópera lírica, 

que é construída pela "alternância de recitativo e canto". Para ele, quando Cláudio 

Monteverdi cria melodias que constantemente são harmonizadas aos significados das palavras 

cantadas, ele atinge um híbrido perfeito. Os hibridismos surgidos no período Barroco foram 

facilitados pelo enfrentamento entre os velhos manuscritos e as novas impressões oriundas da 

                                                 
8 Foto tirada do site http://www.dance-photo.de/examples/2009/brasil/brasil.html in 28/06/2010.  
9 Termo sugerido por Guardiani, também propõe “artifício humano”, para substituir o media/meio. 
GUARDIANI, Francesco. São Paulo: Aderaldo & Rothschild: ABRALIC, 2008. 



 12

imprensa. Hoje também se observam enfrentamentos que possibilitam o brotar de novos 

híbridos.  

 

O cruzamento de duas ou mais linguagens, ou mídias, é hoje conceituado como intermídia. 

Esse é relativo à fusão das linguagens, que consiste em fundir signos distintos que somente 

possuem validade estando juntos e quando separados desaparecem. Para Clüver o signo 

intermídia "nem faz parte de uma mídia visual nem de uma mídia verbal mas se baseia nos 

códigos e no poder significativo de ambas" (p. 210).  

 

É possível detectar assim contaminação, adaptação, cruzamento, interação e fusão. Após uma 

forte influência da performance e happing dos anos 1960 e 70, onde os elementos da esfera 

cultural passam a ser incorporados na dança. A palavra é fortemente retomada nas obras de 

dança em meados da década de 1980, junto ao movimento da dança-teatro alemão de Pina 

Bausch que retoma não só a palavra, mas também uma tessitura narrativa próxima ao 

tradicional contar histórias, mas com uma unicidade de narrativa não-linear.  

 

Denise Stutz segue dizendo que quer começar dançando um pas de deux, uma dança de dois, 

aponta para alguém da platéia e diz que ela será a parceira. É uma brincadeira, a relação não 

vai ser de um processo de recepção participante, ela diz para a pessoa relaxar e todo o público 

ri, todos relaxaram. Ela diz para o público se preparar que ela também vai se preparar. Vai 

colocar uma música e ao posicionar uma cadeira se volta para o público e pergunta se se 

concentrou. Pede que concentre mais um pouco e que imagine, “só imagina”. Imaginar que 

eles começam no meio do palco, ela de um lado e ele de outro. O pas de deux se inicia, ela 

narrando e desenhando o ar com os gestos.  

 

Ali sentada ela convida e dança um pas de deux na imaginação de cada receptor, mas no palco 

ela dança uma dança de dois: movimento e palavra. Ela narra toda a coreografia a ser 

imaginada: os saltos, os impulsos, a pausa, a mão na cintura, o giro, o escorregar da mão pelas 

costas, levantar a bailarina, o carregar, o retorno ao centro. Quando a artista reinicia a 

seqüência agora ela faz um menor uso da sua fala, e isso leva o receptor a ouvir uma fala do 

que se lembra do já narrado, imaginado. Suas poucas palavras se resumem a “você” e “eu”, 

retomando ao inicio do espetáculo, e tirando cada receptor para dançar. 
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Denise Stutz inicia sua aproximação convidando para se discutir a relação e convidando para 

dançar um pas de deux e parece que vai se configurar uma interação participante onde a obra 

e as pessoas se interagem. Mas, essa participação ganha outros contornos, quando a interação 

das pessoas se dá a partir de um convite a se relacionar com o que a artista propõe. Existe a 

participação, mas essa é provocada pela artista para se dar em uma camada de sensações e 

imaginação.  

 

                                                           
Foto B10 

 

É possível perceber que a artista apresenta diferentes procedimentos para se pensar e 

apresentar processos de recepção. Afirma na sinopse do trabalho que este contem distintas 

maneiras de se pensar a fruição “em alguns momentos transformando a platéia em parceira, e 

em outros, convidando o espectador para um olhar de contemplação, imagens e 

pensamentos”
11. O seu passeio pelos processos de fruição não possui marcas bem definidas, 

os momentos estão imbricados.  

 

Durante o espetáculo existem variados momentos em que o público é convidado a uma 

fruição contemplativa, como um leitor, um espectador, que somente recebe. Não é esperado, 

nem pensado algum tipo de interação do público. Esses momentos acabam entrecortados por 

convites a interações ora de compartilhar e questionar, ora de produção de imagens, de sons e 

pensamentos. 

 

No momento em que ela diz sentir vontade de gritar, ela grita em silêncio. E é preciso fechar 

os ouvidos para ouvir o seu grito. Ou, tirar o som do grito para que ele seja grito. Ou, ainda, 
                                                 
10 Foto tirada do site http://www.dance-photo.de/examples/2009/brasil/brasil.html in 28/06/2010. 
11 Programa do espetáculo. 
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quando o convite é para aproveitar a ocasião e fazer do teatro um espaço novo, construir 

iluminação específica para a sua próxima coreografia. A artista convida a platéia para 

construir um novo espaço, um teatro maior, uma luz azul que desce na transversal irá iluminar 

sua próxima dança, e o público imagina. E, assim, ao provocar imagens em seu público ela os 

leva a modificar suas sensações corporais alterando de alguma maneira seu eu físico12. Ou 

seja, ao fazer o público participar esse vai vivenciando variadas e novas sensações que 

alteram e deslocam o lugar inicial e cômodo de seu eu físico. 

 

                                                         
Foto C13 

 

Essa alteração no público o prepara e provoca transformações nele e no seu fluxo de 

percepção. A artista performer diz que quer dançar para o público, pede um pouco de 

paciência enquanto ela se prepara. Diz onde vai começar, e que pensa e sente cada gesto, cada 

passo, cada movimento. Relata que imagina que seus braços são muito maiores, que suas 

pernas são mais potentes, mais alongadas, que o seu corpo é outro e que seu rosto é outro. 

“Eu sou ali, agora, a imagem que eu queria ter sito, eu sou aqui agora o que eu imaginei que 

vocês queriam que eu fosse”
14

.  

 

Inicia convidando um a um na platéia para fechar os olhos, até que convida a todos, e se segue 

um blackout (escuro total) do teatro, todos fecham os olhos. A criação da imagem fantasiada 

da artista com seu corpo alongado e outras formas como ela propôs leva a uma perceptível 

alteração do público, em especial por se seguir o escuro, a ausência de luz nos olhos e no 

                                                 
12 AZEVEDO, Sônia Machado. O papel do corpo no corpo do ator. 2008. 
13 Foto tirada do site http://www.dance-photo.de/examples/2009/brasil/brasil.html in 28/06/2010. 
14 Texto falado por Denise Stutz durante espetáculo. 
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teatro. Ao convidar a fechar os olhos a artista performer os convida a enxergar, fechar os 

olhos para ver. Assim, a visão passa da contemplação para o tangível. 

 

Disso se segue o silêncio, o vazio, tanto no corpo da artista performer como no corpo do 

público sentido pelo escuro provocado pelo blackout após fechar os olhos. Para Gil “só o 

silêncio ou o vazio permite a concentração mais extrema de energia, energia não-codificada, 

preparando-a todavia para escorrer-se nos fluxos corporais”
15. Quando volta a luz a artista 

entra novamente no palco e tira sua roupa, fica nua assim como estava o palco no inicio. Tirar 

a camada de tecido que reveste e afasta o corpo das sensações táteis do mundo circundante.  

 

                                                         
Foto D16 

 

 

Ao propor um ponto zero isso provoca uma transformação brusca na percepção do receptor, 

que quando a artista inicia sua dança crua e nua leva o público a uma interação na categoria 

de público performer: sentindo, tocando, imaginando, dançando os fluxos que atravessam o 

seu corpo, dali, sentado em sua poltrona. A visão do público foi trabalhada para ir além da 

visão óptica e alcançar a visão háptica, aquela que permite uma sinestesia, que se configura 

como a uma sensação em um lugar oriunda de um estímulo em outro lugar17. 

 

"Por que é que você dança? Qual é o conceito? O conteúdo filosófico, político e social da sua 

dança?"
18. São essas as perguntas que a artista faz ainda sentada na cadeira, se levanta e 

                                                 
15 GIL, 2004, P.19. 
16 Foto tirada do site http://www.dance-photo.de/examples/2009/brasil/brasil.html in 28/06/2010. 
17 Dicionário Michaelis in www.michaelis.uol.com.br 
18 Fala de Denise Stutz durante o espetáculo, questões que são idéias iniciais do trabalho. 
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começa a contar uma história, a sua história de/na dança, ou a dança de/na sua história. Mas, 

essa história é contada entre fala e gesto. A fala vem dançar com o gesto, para narrar uma 

história inscrita no corpo da artista. Ambos interagem para que as memórias e as expectativas 

não sejam situadas somente no passado ou no futuro, mas para ser construído um aqui e agora 

para cada um. Pois, é o agora que é compartilhado entre a artista e o público, entre “você” e 

“eu”. 

 

A fala e o gesto dançam essa fusão para aproximar a história do corpo da artista ao seu mundo 

circundante e assim lançar um manifesto contra o esquecimento. Essa expressão é usada por 

Hans Ulrich Obrist19 enquanto conceitua seu projeto de entrevistas com artistas, onde ele 

defende que o encontro seria uma espécie de zona da performance, e assim não seria uma 

representação mas sim uma produção da realidade. Denise Stutz em seu encontro com o 

público também produz uma realidade, e a partir de suas memórias que se relacionam com a 

história da dança no Brasil desfoca a fronteira entre arte e vida praticamente a tornando 

ausente. 

 

Toda a história e seus arquivos e monumentos podem ser considerados manifesto contra o 

esquecimento. Mas, sempre há algo de especial em uma história compartilhada pela oralidade, 

e nesse caso também pela fisicalidade, onde se sente e compartilha as emoções e sensações 

que carrega em seu discurso o sujeito provocador de ação na sua história. 

 

Denise Stutz traz para a sua obra o conceito da auto-biografia dançada20. Para isso seu 

material de trabalho são as suas memórias. Seus procedimentos para criação trazem a tona 

lembranças. Com isso ela vai apresentando e sobrepondo diferentes formas de se lembrar. Gil 

descreve o método de Pina Bausch como se esse conseguisse trazer a tona "camadas 

soterradas de emoções e de sentimentos" e que para isso joga com dois elementos o gesto e a 

fala. Esses mesmos elementos que aparecem como "artifícios" utilizados por Denise Stutz.  

 

Os "artifícios" utilizados para relacionar com o meio circundante são os mesmo utilizados 

para evocar suas memórias. A artista utiliza-se da fala e do gesto para se relacionar com o 

público e com o mundo, e dá pistas que são esses mesmos “artifícios” que compõe seu 

                                                 
19 Entrevista no livro Arte Agora! De Hans Ulrich Obrist 
 
20 Ou seria Autografia? Ou história via corpo? 
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processo de “trazer a tona”. É no corpo que se dão os acontecimentos, mas é pela palavra que 

é externado, muitas vezes, como esses acontecimentos foram sentidos. As memórias antes são 

corporais, e dessa memória surgem movimentos decorados e até os que foram esquecidos. E, 

somente, a memória corporal poderia trazer à superfície do pensamento um movimento 

esquecido, ou ainda, somente evocando essa memória seria possível construir uma auto-

biografia contada enquanto corpo. 

 

Sua narrativa parece surgir das camadas de memórias do interior do seu corpo. No conto da 

Mulher Esqueleto21, uma mulher muito velha sai pela noite recolhendo ossos de animais 

mortos, depois os reúne e canta e dança sobre esses ossos até eles ganharem carne e assim 

uma nova vida. Parece que o processo de Denise é parecido. Recolhe os ossos de memórias já 

vividas em seu corpo, dança e canta sobre essas memórias para se chegar a uma nova carne, a 

uma nova arte. Para se reinventar no aqui e agora. 

 

Os ossos que a artista performer recolhe em suas memórias aparecem quando começa a contar 

sua história. Foi dançar em uma grande companhia, pois era um bom lugar para se aproximar, 

se casou com o grande diretor e coreógrafo, viajou para uma grande turnê internacional. Ficou 

doente, o marido se apaixonou por outra bailarina e ela por um músico, o casamento se 

desfez. Ela nos conta que no inicio era muito dramática e que gostava do expressionismo e da 

intensidade, acabou por descobrir a dança moderna. Aprendeu com seus professores e 

coreógrafos que era preciso colocar emoção em cada passo e em cada movimento, que era 

preciso colocar na dança todos os sentimentos. E, assim, ela dança suas memórias de uma 

dança com todos os sentimentos, dança sobre esses ossos da dança moderna.   

 

Após mais um convite à imaginação, mais uma dança, surge uma tentativa de reposta sobre o 

porquê da sua dança e seus movimentos antes fluidos e cheios de emoção passam a ser 

quebrados e precisos. A artista performer conta que em meados dos anos 80 ela conheceu e 

passou a admirar os coreógrafos contemporâneos, que para ela eles eram super inteligentes e 

que diziam coisas que ela não entendia. Eles a ensinaram que o bailarino não fica sentindo 

que o bailarino pensa. Isso a fez ficar divida entre a emoção e a razão: “eu penso, eu sinto”. 

Aprendeu assim a pensar cada gesto, cada passo, cada movimento. Descrevendo cada 

movimento enquanto ela dança e pensando ela dança sobre mais esses ossos. 

                                                 
21 ÉSTES, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 
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Ela conta que adora teatro e sempre vê um ator em cena como uma entidade. Diz como 

Grotowski22 e Stanislavski23 a ensinaram que o ator não tem que ficar nem sentindo e nem 

pensando, que ele usa a imaginação que ele usa a memória. Junto a uma movimentação em 

que ela dá pequenos tapas no corpo, como se o acordasse, ela relata que descobriu que sua 

“memória é a memória dos outros”. E, assim, Denise Stutz, canta suas memórias que são as 

dos outros, fazendo um apanhado de várias memórias.  

 

É fazendo esse apanhado de memórias (e ossos) que a artista performer vai construindo uma 

nova arte, uma nova carne. Produz uma narrativa que poderia ser como a história da dança 

contada em um livro, mas o que essa narrativa conta está misturada a suas emoções e assim 

não é uma história ou narrativa linear como a do livro, mas sim de um corpo emocional e real. 

Sua narrativa busca aproximar e, para tanto, usa variados procedimentos de interação com o 

público, proporcionando a ele sentir, participar, perceber.  

 

É possível supor que é dada a possibilidade a cada um, no aqui e agora de cada aqui e agora, 

dar uma nova vida aos ossos das memórias de outras vidas não mais vivas. Assim, como o 

exercício desse artigo é um processo em constante transformação, pois a busca em 

compreender o deslocar e provocar que a arte contemporânea pode alcançar faz dançar sobre 

os conceitos e categorias da arte contemporânea, pelas transformações históricas da dança a 

partir da formalização letrada pelos livros e corporificada pela artista Denise Stutz. Essa 

narrativa de memórias não tem um fim, pois tanto a história quanto o ciclo de novas vidas não 

se encerra, a artista deixa o palco sem dar um fim e sai pela mesma saída em que “você” e 

“eu” entramos e agora sairemos. 

 

                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Jerzy Grotowsti (1933 – 1999) diretor de teatro polonês, figura central no teatro do séc. XX.   
23 Constantin Stanislavski, (1863 – 3938) ator, diretor, pedagogo e escritor russo de grande destaque entre os 
séculos XIX e XX. 
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