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− These are your own copies we are about to examine. 
Every copyist is bound to help examine his copy.

− I prefer not to.a

Herman Melville. Bartleby. 

a  “- São suas próprias cópias que vamos conferir.
(...) Todo copista está obrigado a ajudar no cotejo de sua cópia. 

- Prefiro não.” (MELVILLE, 2015: 46) (Tradução de Tomaz Tadeu).
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TEXTO ORIGINAL TRADUZIDO

RAINER, Yvonne. Feelings are facts – a life (p. 462–466). Cambridge: The MIT Press, 2006. Tradu-
ção de Chris Ritchie revisada e editada por Laura J. Bruno.

Ao atender o telefone no fim de 1999, ouvi uma voz masculina com forte sotaque anunciando, 
“Aqui é Misha Baryshnikov”.  “QUEM?!”, quase caí para trás. Ele estava me convidando para fazer uma 
dança para seu Projeto White Oak Dance. Após alguns segundos de hesitação, aceitei. Há vinte e cinco 
anos eu não criava uma coreografia original, mas com a ajuda de Pat Catterson, que estudou comigo 
em 1969 e ainda estava firme e forte, vasculhei meus arquivos, me debrucei sobre velhos cadernos e 
fotos antigas, coreografei um material novo, acrescentei alguns pronunciamentos de famosos e outros 
nem tanto em leito de morte, que seriam ditos pelos dançarinos. Fiz um mix de trinta e cinco minutos 
que intitulei After Many a Summer Dies The Swan (Após Muitos Verões Morre o Cisne). A referência ao 
Lago do Cisne e ao proverbial – hoje abandonado – background clássico do Misha foram intencionais, 
é claro, embora a frase venha de um poema do Tennyson e também foi usada por Aldous Huxley no 
título de seu romance de 1939, sobre Hollywood. As seis semanas de ensaios no estúdio do Misha na 
fazenda White Oak, no norte da Flórida, foram maravilhosas. Eu amo trabalhar com os dançarinos. 
Eles sabem exatamente o que são capazes de fazer e por que estão onde estão. Eles estão acostumados a 
dar duro e à limitada recompensa material que o trabalho traz. Swan (Cisne) fez turnê pela Flórida sob 
um programa de fomento à dança de Mark Morris e John Jaspers antes de ser apresentado na Academia 
de Música do Brooklyn, em junho de 2000.

O resto da fita é um amálgama de clipes dos meus filmes e entrevistas fake em que eu mesma, o 
Richard e a Kathleen Chalfant nos alternamos no meu papel à medida que encenamos trechos de uma 
conversa realmente ocorrida comigo e o Gregg Bordowitz. Rainer Variations fez parte de uma exibição 
itinerante que começou na Galeria Rosenwald–Wolf, na Filadélfia no outono de 2002 e contava com 
After Many a Summer Dies The Swan: Hybrid, um vídeo de trinta minutos mesclando fragmentos da 
dança White Oak e textos que abordavam o embate entre arte e política na Viena do fim do século XIX. 
Ao editá-lo nas instalações do Wexner Center, em Columbus, Ohio, descobri as maravilhas do sistema 
de edição Avid. Posso dizer francamente que nunca me diverti tanto. O elenco e a equipe racharam de 
rir, o Richard mais que todos.

Desde 2002 tem havido mais remontagens e reconstruções. Fantasio sobre uma nova coreografia 
para quarto mulheres com Agon, de Stravinsky. Em algum momento no meio disso uma horda invade 
o palco pela direita. Aos gritos, se disseminam pelo palco e desaparecem pelas coxias à esquerda.

Durante alguns anos depois de 1975, ano em que parei de me apresentar e a coreografar – minha 
cabeça ainda embebida em imagens de movimentos – eu dava por brincadeira ideias de coreografias 
para Trisha. As imagens ressurgiram nos anos seguintes, em que me envolvi com a escrita de roteiros. 
Não sei o que essa relação/oposição entre palavra e corpo significa ou pretende. Ao retornar à dança nos 
anos 1990, eu parei de escrever poesia. E hoje novamente a linguagem do movimento está suplantando 
a linguagem verbal. Falo comigo mesma, “Não se preocupe. A mente trabalha por meios misteriosos, 
mais misteriosos ainda que o corpo”. O corpo declina, a mente continua a produzir linguagem. Aguar-
do ansiosamente as perambulações de ambos – mente e corpo – pela próxima década. Sendo assim, este 
epílogo pode ser lido como outro prólogo.



RESUMO

Bruno, L. J. Coreoescrituras – texto e dança em diálogo. 2017 f. Tese (Doutorado) – Escola de 
Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

Ao atender o telefone no fim de 2009, ouvi uma voz feminina com sotaque anunciando, “Aqui é 
Sheila Ribeiro”.  “O QUÊ?!”, quase caí para trás. Ela estava me convidando para integrar e escrever 
textos para seu projeto 7x7. Após alguns segundos de hesitação, aceitei. Há vinte e cinco meses eu não 
criava um texto original, mas com a ajuda de vários autores, com quem estudei desde 1992 e ainda 
estavam firmes e fortes, vasculhei meus arquivos, me debrucei sobre velhos cadernos e fotos antigas, 
texto-coreografei um material novo, acrescentei alguns pronunciamentos famosos e outros nem tanto, 
que seriam ditos a partir das coreografias. Fiz um mix de nove textos curtos que depois intitulei coreoes-
crituras. A referência às vanguardas e seus proverbiais – hoje disseminados – procedimentos artísticos 
foram intencionais, é claro, embora as frases venham tanto de um poema concreto como de uma canção 
popular e isso também já foi usado por Jérôme Bel no título de sua coreografia de 2001, The show must 
go on. O período de seis anos com o 7x7 na Bienal SESC de Dança e no Festival Contemporâneo de 
Dança foram maravilhosos. Eu amo trabalhar com os coreógrafos. Eles sabem exatamente o que são 
capazes de fazer e por que estão onde estão. Eles estão acostumados a dar duro e à limitada recompensa 
material que o trabalho traz. O 7x7 fez turnê por vários festivais no Brasil antes de ser premiado pela 
APCA na categoria iniciativa em dança, em 2014.

O restante da tese é um amálgama de clipes de diálogos e falsas entrevistas em que eu mesma, Jé-
rôme Bel e Xavier Le Roy, entre outros, nos alternamos no meu papel à medida que encenamos trechos 
de conversas originalmente ocorridas comigo e vários artistas e autores. Coreoescrituras – texto e dança 
em diálogo faz parte de uma pesquisa interminável que se originou na interação entre coreografia e escri-
ta e inclui minha trajetória artística combinando fragmentos de dança e textos que abordam o embate 
entre arte e política no novo milênio. Ao editá-la descobri as maravilhas das estratégias de apropriação. 
Posso dizer francamente que nunca me diverti tanto. O elenco e a equipe racharam de rir, eu mais que 
todos.

Desde 2002 tem havido mais remontagens e reconstruções. Fantasio sobre uma nova coreografia 
a partir de quatro extratos de peças icônicas. Em algum momento no meio disso, uma horda invade o 
palco em uma revolta política.

Durante alguns anos depois de 2011, ano em que parei de performar e coreografar espetáculos 
– minha cabeça ainda inundada em imagens de movimentos – eu oferecia por brincadeira ideias de co-
reografias para outros coreógrafos. As imagens ressurgiram nos anos seguintes, em que me envolvi com 
a escrita. Não sei o que essa relação/oposição entre palavra e corpo significa ou pretende. Ao retornar à 
dança nos anos 2000, eu parei de escrever. E então novamente a linguagem do movimento suplantou 
a linguagem verbal. Falo comigo mesma, “Não se preocupe. A mente trabalha por meios misteriosos, 
mais misteriosos ainda que o corpo”. O corpo declina, a mente continua a produzir linguagem. Aguar-
do ansiosamente as perambulações de ambos – mente e corpo – pela próxima década. Sendo assim, esta 
tese pode ser lida como outra coreografia.

Palavras-chave: apropriação, autoria, coreografia, crítica, texto.
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ORIGINAL TEXT EDITED

RAINER, Yvonne. Feelings are facts – a life (p. 462–466). Cambridge: The MIT Press, 2006. Edited 
by Laura J. Bruno.

Upon answering the phone toward the end of 1999, I heard a heavily accented male voice announce, 
“This is Misha Baryshnikov”  “WHO?!” I nearly peed in my pains. He was inviting me to make a dance 
for his White Oak Dance Project. After a few seconds of hesitation, I accepted the invitation. I hadn’t 
made an original piece of choreography for twenty-five years, but, assisted by Pat Catterson, who had 
studied with me in 1969 and was still going strong, I raided my icebox, pored over old notebooks and 
vintage photos, choreographed some new material, added death bed pronouncements of famous and 
not–so–famous people, to be uttered by the dancers, and came up with a thirty five minute mélange 
that I called After Many a Summer Dies The Swan. The reference to Swan Lake and Misha’s proverbial 

– now abandoned – classical background was of course intended, although the phrase originated in a 
Tennyson poem and had been used by Aldous Huxley to title his 1939 novel about Hollywood. The 
six-week rehearsal period in Misha’s studio on the White Oak Plantation in northern Florida was ex-
hilarating. I love working with dancers. They know exactly what they can do and why they are there. 
They are accustomed to hard work and the limited material rewards that it brings. Swan toured various 
venues in Florida on a program of dances by Mark Morris and John Jaspers before being presented at 
the Brooklyn Academy of Music in June 2000.

The rest of the tape is an amalgam of clips from my films and faux interviews in which I am alter-
nately played by myself, Richard, and Kathleen Chalfant as we enact parts of a conversation that orig-
inally took place between Gregg Bordowitz and myself. Rainer Variation was part of a traveling exhibi-
tion that originated at the Rosenwald–Wolf  Gallery in Philadelphia in the fall of 2002 and included 
After Many a Summer Dies The Swan: Hybrid, a half-hour video that combines fragments of the White 
Oak dance and texts dealing with clash of art and politics in fin-de-siècle Vienna. While editing it at 
the Wexner Center facility in Columbus, Ohio, I discovered the wonders of the Avid editing system. 
I can honestly say it was just about the most fun I’ve ever had in my life. The cast and crew bellowed 
with laughter, Richard loudest of all.

Since 2002 there have been more revivals and reconstructions. I have a fantasy about a new piece of 
choreography, for four women, set to Stravinsky’s Agon. Somewhere in the middle of it a horde of peo-
ple rushes from stage right. Screaming, they pour across the stage and disappear into the opposite wings.

For some years after 1975, the year I stopped performing and choreographing – my head still awash 
in movement images – I would jokingly offer Trisha ideas for choreography. The images receded in the 
intervening years as I became involved with scriptwriting. I don’t know what this relation/opposition 
between words and body means or pretends. As I returned to dance in the 1990s I stopped writing 
poetry. And now again movement language is superseding verbal language. I tell myself, “Don’t worry. 
The mind works in mysterious ways, even stranger than the body.” The body declines, the mind contin-
ues to extrude language. I look forward to the perambulations of both – mind and body – in the next 
decade. It follows, then, that this epilogue can be read as another prologue.



ABSTRACT

BRUNO, L. J. Choreowriting – text and dance in dialogue. 2017 f. Tese (Doutorado) – Escola de 
Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

Upon answering the phone toward the end of 2009, I heard an accented female voice announce, 
“This is Sheila Ribeiro”  “WHAT?!” I nearly peed in my pains. She was inviting me to integrate and 
write texts for her 7x7 Project. After a few seconds of hesitation, I accepted the invitation. I hadn’t writ-
ten an original piece for twenty five months, but, assisted by various authors, who I have been studying 
with since 1992 and were still going strong, I raided my icebox, pored over old notebooks and vintage 
photos, choreographed some new text material, added pronouncements of famous and not–so–famous 
people, to be uttered based on the choreographies, and came up with a mélange of nine short texts 
that I later called choreowriting. The references to avant-garde proverbial – now widespread – artistic 
strategies were of course intended, although the phrases originated from a concrete poem and popular 
song which had already been used by Jérôme Bel to title his 2001 choreography, The show must go on. 
The six years period with 7x7 at Bienal SESC de Dança and the Festival Contemporâneo de Dança were 
exhilarating. I love working with choreographers. They know exactly what they can do and why they 
are there. They are accustomed to hard work and the limited material rewards that it brings. 7x7 toured 
various festivals in Brazil before being awarded for best dance initiative by APCA in 2014.

The rest of the thesis is an amalgam of clips from dialogues and faux interviews in which I am 
alternately played by myself, Jérôme Bel, and Xavier Le Roy, among others, as we enact parts of a con-
versation that originally took place between artists, writers and myself. Choreowriting – text and dance 
in dialogue is part of a lifetime research that originated from the interplay between choreography and 
writing and includes my artistic career combining fragments of dance and texts that deal with the clash 
of art and politics in the new millennium. While editing it I discovered the wonders of appropriation 
strategies. I can honestly say it was just about the most fun I’ve ever had in my life. The cast and crew 
bellowed with laughter, myself loudest of all.

Since 2002 there have been more revivals and reconstructions. I have a fantasy about a new piece 
of choreography, from four extracts of iconic pieces. Somewhere in the middle of it, a horde of people 
rushes onto the stage in a political riot. 

For some years after 2011, the year I stopped performing and choreographing shows – my head still 
awash in movement images – I would jokingly offer others ideas for choreography. The images receded 
in the intervening years as I became involved with writing. I don’t know what this relation/opposition 
between words and body means or pretends. As I returned to dance in the 2000s I stopped writing. 
And then again movement language superseded verbal language. I tell myself, “Don’t worry. The mind 
works in mysterious ways, even stranger than the body.” The body declines, the mind continues to 
extrude language. I look forward to the perambulations of both – mind and body – in the next decade. 
It follows, then, that this thesis can be read as another choreography.

Keywords: appropriation, authorship, choreography, critique, writing.

11





f o r m a
r e f o r m a

d i s f o r m a
t r a n s f o r m a

c o n f o r m a
i n f o r m a

f o r m a

  Poema de José Lino Grünewald





SUMÁRIO

I

II

III

IV

COREOESCRITURAS

REFERÊNCIAS

ALL ART HAS BEEN CONTEMPORARY

DIÁLOGOS
Diálogo Apropriado

Críca para nada
Quem não amou a elegância sutil
SIM.SÓ.SOM.SEM.SER
Sagrando remorsos e projetos
It’s a bullet.It’s a ballet

Um corpo não é pouco
Tão longe, tão perto
Quando a mágica acontece

Diálogo Crítico
Diálogo Autoral
Diálogo Conciso

AUTOBIOGRAFIA17

66

68

86

104

122

142

144

148

150

152

154

156

158

160

162

165

190

But if you don’t like it, it’s ok

15





Fotografia de acervo pessoal

17



Fotografia de acervo pessoal



Fotografia de acervo pessoal

19



Fotografia de acervo pessoal



Fotografia de acervo pessoal



Fotografia de acervo pessoal



PARTE I

AUTOBIOGRAFIA



1  No original: “Miró havia descoberto o que devia pintar e ficava continuamente pintando a 

mesma coisa, e assim Dalí veio e todo mundo sabia dele. É extremamente difícil continuar a 

pintar. Sempre penso sobre isso. É extremamente difícil para alguém ficar fazendo uma coisa 

porque todo mundo é perturbado por tudo. Tendo feito alguma coisa você quer naturalmente 

fazer aquilo de novo e se você faz aquilo de novo você sabe que está fazendo aquilo de novo 

e não é mais interessante. Isto é o que preocupa todo mundo, alguém na medida em que faz 

alguma coisa naturalmente faz isso de novo, seja um crime seja uma obra de arte ou uma 

ocupação diária ou qualquer coisa como comer e dormir e dançar e lutar. Bem tendo você 

feito isso você faz de novo e saber que está fazendo isso de novo estraga a existência dessa 

coisa tanto quanto estraga o seu vir a existir. Um pintor tem mais problemas com isso do que 

qualquer outra pessoa. A maioria das pessoas pelo menos não vê o que acabou de fazer um 

escritor não vê o que acabou de escrever, um músico não ouve o que acabou de tocar, mas um 

pintor tem constantemente à sua frente o que acabou de pintar, suas paredes estão cobertas 

com suas obras, quando ele volta para continuar sua pintura lá bem sob seus olhos está o que 

ele acabou de fazer. Um ator um cozinheiro ninguém mais tem tão continuamente à sua frente 

o que acabou de fazer. E assim um pintor tem mais e menos problemas para continuar do que 

qualquer outra pessoa. Sempre tenho pena deles.” (STEIN, 2010: 34-35).

PARTE I

autobiografia de 
laura j. bruno

AUTOBIOGRAFIAX



aJérôme Bel havia descoberto o que devia coreografar e ficava continuamente coreogra-
fando a mesma coisa, e assim Xavier Le Roy veio e todo mundo sabia dele. É extremamente 
difícil continuar a coreografar. Sempre penso sobre isso. É extremamente difícil para alguém 
ficar fazendo uma coisa porque todo mundo é perturbado por tudo. Tendo feito alguma 
coisa você quer naturalmente fazer aquilo de novo e se você faz aquilo de novo você sabe que 
está fazendo aquilo de novo e não é mais interessante. Isto é o que preocupa todo mundo, 
alguém na medida em que faz alguma coisa naturalmente faz isso de novo, seja um crime seja 
uma obra de arte ou uma ocupação diária ou qualquer coisa como comer e dormir e dançar e 
lutar. Bem tendo você feito isso você faz de novo e saber que está fazendo isso de novo estraga 
a existência dessa coisa tanto quanto estraga o seu vir a existir. Um coreógrafo tem mais pro-
blemas com isso do que qualquer outra pessoa. A maioria das pessoas pelo menos não vê o 
que acabou de fazer um escritor não vê o que acabou de escrever, um músico não ouve o que 
acabou de tocar, mas um coreógrafo tem constantemente à sua frente o que acabou de coreo-
grafar, quando ele volta para continuar sua coreografia lá bem sob seus olhos está o que ele 
acabou de fazer. Um ator um cozinheiro ninguém mais tem tão continuamente à sua frente o 
que acabou de fazer. E assim um coreógrafo tem mais e menos problemas para continuar do 
que qualquer outra pessoa. Sempre tenho pena deles1. 

Qualquer coisa interessa a quem estiver escrevendo mas isso não acontece com um 
coreógrafo ah não mesmo. Como eu disse a Jérôme o egocentrismo de um escritor não 
é de modo algum o mesmo egocentrismo de um coreógrafo e todos os coreógrafos se 

a Publicação em página de facebook: compartilhamento de Laura Bruno de publicação de Marco
Catalão, citando André Gide.
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2  No original: “Qualquer coisa interessa a quem estiver escrevendo mas isso não acontece 

com um pintor ah não mesmo. Como eu disse a Picasso o egocentrismo de um escritor não 

é de modo algum o mesmo egocentrismo de um pintor e todos os pintores se sentiram assim 

em relação à Autobiografia de Alice B. Toklas, Braque e Marie Laurencin e Matisse eles não 

gostaram e não se acostumaram com ela.” (STEIN, 2010: 38).

3  No original: “Afinal de contas qualquer um que esteja criando qualquer coisa tem que a ter 

presente, o escritor pode colocar muito nisso que está presente e transformar tudo em pre-

sente mas o pintor pode colocar apenas o que vê e tem para falar isso apenas uma superfície 

e é uma superfície plana que ele tem que ver e assim queira ou não ele terá que vê-la dessa 

maneira.” (STEIN, 2010: 41).

4  No original: “Um escritor como digo nunca olha o que escreve, uma vez que seja coisa ter-

minada, mas um pintor bem ele as vê pois sua sala está cheia delas, e não há nada realmente 

nada mais a fazer quanto a isso a não ser tê-las ali e vê-las.” (STEIN, 2010: 35).

5  “Uma das coisas que mais me interessaram foram todas as conversas que tive depois de ter 

escrito a Autobiografia.” (STEIN, 2010: 48).

6  (STEIN, 2010: 71)

7  (STEIN, 2010: 71)

8  (STEIN, 2010: 75)

9  (STEIN, 2010: 76)

10  (STEIN, 2010: 78)

11  No original: “É estranha essa coisa de romances e a maneira como os romances hoje não 

podem ser escritos. Não podem ser escritos porque na verdade todas as coisas que estão 

sendo ditas sobre alguém é o que é lembrado sobre essa pessoa ou decidido a seu respeito. 

E desde que há tanta publicidade tantos personagens estão sendo criados a cada minuto de 

cada dia que ninguém está realmente suficientemente interessado em personalidade para 

sonhar com personalidades.” (STEIN, 2010: 75).

AUTOBIOGRAFIAX



sentiram assim em relação à dissertação dança contemporânea como produção de 
pensamento críticob, eles não gostaram e não se acostumaram com ela2. Afinal de contas 
qualquer um que esteja criando qualquer coisa tem que a ter presente, o escritor pode 
colocar muito nisso que está presente e transformar tudo em presente mas o coreógrafo 
pode colocar apenas o que vê e tem para falar isso aqueles corpos e é um tempo efêmero 
que ele tem que trabalhar e assim queira ou não ele terá que vê-lo dessa maneira3. Um 
escritor como digo nunca olha o que escreve, uma vez que seja coisa terminada, mas 
um coreógrafo bem ele as vê pois sua sala está cheia delas, e não há nada realmente nada 
mais a fazer quanto a isso a não ser tê-las ali e vê-las4. 

Uma das coisas que mais me interessaram foram todas as conversas que tive depois 
de ter escrito a dissertação5. Durante todo esse tempo não escrevi nada. Não havia 
escrito nem estava escrevendo nada. Não havia nada dentro de mim que precisasse ser 
escrito. Nada precisava de qualquer palavra e não havia palavra alguma dentro de mim 
que não pudesse ser dita e consequentemente não havia palavra alguma dentro de mim. 
E eu não estava escrevendo. Comecei a me preocupar com identidade. Eu sempre fora 
eu porque tinha palavras dentro de mim que tinham de ser escritas e agora qualquer pa-
lavra que eu tivesse dentro de mim poderia ser dita não precisava ser escrita6. Não estava 
escrevendo nada7. E a identidade é estranha ser você mesmo é estranho pois você nunca 
é você mesmo para si mesmo a não ser na medida em que se lembra de você mesmo 
e então é claro você não acredita em si mesmo. Na verdade esse é o problema de uma 
autobiografia você é claro não acredita de fato em si mesmo por que acreditaria, você 
sabe bem tão bem que não é você mesmo, não poderia ser você mesmo porque você não 
consegue se lembrar direito e se se lembra direito não parece direito e é claro que não 
parece direito porque não é direito. Você é claro nunca é você mesmo8. A única coisa 
que torna possível a identidade é não haver mudança mas apesar de tudo não existe 
identidade ninguém realmente pensa que é a mesma pessoa de que se lembra9. Isto é 
o que faz a sua identidade não uma coisa que existe mas uma coisa de que você ou se 
lembra ou não se lembra10. 

É estranha essa coisa de crítica e a maneira como os textos hoje não podem ser 
escritos. Não podem ser escritos porque na verdade todas as coisas que estão sendo 
ditas sobre alguém é o que é lembrado sobre essa pessoa ou decidido a seu respeito. E 
desde que há tanta publicidade tantos personagens estão sendo criados a cada minuto 
de cada dia que ninguém está realmente suficientemente interessado em personalidade 
para sonhar com personalidades11. Mas agora bem agora como você pode imaginar uma 
personalidade se ela está sendo constantemente criada para você pela publicidade, como 
é que você pode acreditar no que você concebeu quando a publicidade as concebe para 

b  BRUNO, Laura Junqueira. Dança contemporânea como produção de pensamento crítico. São Paulo, 
SP, Dissertação (Mestrado), Teoria e Prática do Teatro, Escola de Comunicações e Artes, Universidade de 
São Paulo, 2012. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27156/tde-01032013-
145633/pt-br.php - referencias>. Acesso em: 3 jul. 2017.
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12  (STEIN, 2010: 75-76)

13  (STEIN, 2010: 12)

14  No original: “Tudo é autobiografia mas isto era uma conversa. Eu disse a Hammett tem 

algo que me intriga”. (STEIN, 2010: 11)

15  (STEIN, 2010: 20)

16  (STEIN, 2010: 53)

17  (STEIN, 2010: 78)

18  (STEIN, 2010: 37)

19  (STEIN, 2010: 20)

20  (STEIN, 2010: 79)

21  (STEIN, 2010: 20)

22  (STEIN, 2010: 19)

23  (STEIN, 2010: 93)

24  (STEIN, 2010: 94)

25  No original: “Por outro lado enquanto escrevo o movimento das palavras faladas por al-

guém que eu tenha ouvido recentemente soa como meu texto soa para mim enquanto escrevo. 

Isso foi o que me levou a escrever retratos.” (STEIN, 2010: 94-95).

26  (STEIN, 2010: 79)

27  (STEIN, 2010: 16)

28  No original: “e assim ele foi lendo e lendo e então olhou para mim e eu respirei fundo e dis-

se é muito interessante. Ambos tínhamos posto nossos óculos para a leitura ele para ler e eu 

para olhar enquanto ele lia. Na França sempre leem tudo bem alto leem mais com os ouvidos 

que com os olhos mas ao ler inglês lemos mais com os olhos que com os ouvidos. Sempre me 

pergunto o que vai acontecer agora. Acho que o que vai acontecer é que existirá uma língua 

escrita como aconteceu nas antigas civilizações onde ela era lida com os olhos e uma outra 

língua que diz apenas o que todos sabem e portanto não é realmente interessante e que é lida 

com os ouvidos.” (STEIN, 2010: 24).
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serem muito mais reais do que você pode imaginar. E assim se escreve a autobiografia o 
que é de certa maneira uma maneira de dizer que a publicidade está certa, são como o 
público as vê. É assim12. Mas autobiografia é fácil goste-se ou não autobiografia é fácil 
para qualquer um e assim esta será a autobiografia de todo mundo13. 

Tudo é autobiografia mas isto era uma conversa. Eu disse a Jérôme tem algo que me 
intriga14. Os egípcios antigamente tinham só uma língua, quer dizer para falar todos 
usavam só um pouco de uma língua no dia a dia mas quando se apaixonavam ou se 
dirigiam ao herói deles ou se comoviam ou contavam histórias então falavam uma língua 
exaltada e cheia de imagens que agora se tornou a língua escrita pois hoje em dia quando 
falam já não são mais exaltados e utilizam apenas a língua comum o tempo todo e então 
esqueceram a língua da exaltação que agora é só escrita jamais falada15. E isto porque 
falar e escrever estão cada vez mais separados. Falar deixou de vez de ser pensar ou sentir, 
costumava ser mas não é mais mas escrever é, e assim escrever exige mais recusa16. Am-
bos gostávamos de conversar isto é sempre havíamos discutido sobre tudo. Era natural a 
maioria das pessoas faz isso17. Conversamos muito mas nenhum de nós escutava muito o 
outro18. Isso é muito interessante eu disse, em compensação com a língua inglesa eu disse 
aconteceu exatamente o contrário, sempre tentaram escrever como todos falavam e só 
mais ou menos recentemente a língua escrita sabe que não há interesse nisto e que não se 
pode fazer isto ou seja escrever como qualquer um fala porque não importa quem fala por-
que todos falam como os jornais filmes e rádios dizem para falar a língua falada não é mais 
interessante e assim gradualmente a língua escrita diz algo e diz de uma maneira diferente 
da língua falada19. Ambos adorávamos falar bastante embora eu ache que escutava mais 
ou pelo menos se não escutava mais ficava mais em silêncio20. Em breve portanto teremos 
uma língua escrita à parte em inglês. Se você começa num lugar sempre acaba em outro21. 
Aos poucos deixamos tudo claro para nós mesmos e um para o outro22. 

Mas as vozes faladas sempre estão em tempo diferente daquele em que você as escuta 
e isso me aborrece, as coisas vistas também poderiam, mas então você não tem de as 
olhar, mas as coisas ditas têm que ser ouvidas, e elas sempre continuam no tempo erra-
do23. É bastante natural que algumas pessoas ouçam com maior prazer com os olhos do 
que com os ouvidos. Isto é verdade no meu caso. É24. Por outro lado enquanto escrevo 
o movimento das palavras faladas por alguém que eu tenha ouvido recentemente soa 
como meu texto soa para mim enquanto escrevo. Isso foi o que me levou a escrever 
diálogos25. Seja como for naquela época eu estava escrevendo e discutir não me interes-
sava mais26. Se alguém conseguiu fazer algo está certo de que quem tem em si a ideia de 
realmente fazer algo realmente o fará. Seja como for fiz algo e seja como for escrevi27. E 
assim ele foi lendo e lendo e então olhou para mim e eu respirei fundo e disse é muito 
interessante. Ambos tínhamos posto nossos óculos para a leitura ele para ler e eu para 
olhar enquanto ele lia. Na França sempre leem tudo bem alto leem mais com os ouvidos 
que com os olhos mas ao ler português lemos mais com os olhos que com os ouvidos. 
Sempre me pergunto o que vai acontecer agora. Acho que o que vai acontecer é que 
existirá uma língua escrita como aconteceu nas antigas civilizações onde ela era lida 
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29  No original: “Picabia logo parou de escutar, nada que não seja pintar é real para ele e 

portanto saber algo não o amedronta.” (STEIN, 2010: 27).

30  No original: “Estava ficando mais velha quando escrevi a Autobiografia, não que faça muita 

diferença a idade que se tem porque a única coisa que faz diferença é o fato histórico de que 

você é mais velho ou mais jovem.” (STEIN, 2010: 46).

31  No original: “Eu costumava dizer a todos que estavam tendo sucesso ainda jovens como 

isso era ruim para eles e aí isso estava acontecendo comigo que já não era mais jovem.” 

(STEIN, 2010: 54).

32  (STEIN, 2010: 47)

33  No original: “Enquanto escrevia eu costumava perguntar a Alice B. Toklas se ela pensava 

que iria ser um best-seller e ela dizia não ela não acreditava porque não era sentimental o su-

ficiente e então mais tarde quando se tornou um best-seller ela disse bem no final das contas 

era sentimental o suficiente.” (STEIN, 2010: 53).

34  No original: “Antes de ser um sucesso isto é antes de alguém estar disposto a pagar por 

qualquer coisa que você faça você está seguro de que cada palavra que escreveu é uma 

palavra que era importante ter sido escrita e que qualquer palavra que você escreveu é tão im-

portante quanto qualquer outra palavra e você guarda tudo que escreveu com grande cuidado. 

E então acontece algumas vezes mais cedo outras mais tarde que o que você escreveu valha 

dinheiro o que escrevi valeu muito depois e isso desconcerta porque quando nada tinha qual-

quer valor comercial tudo era importante e quando alguma coisa começou a ter valor comercial 

foi desconcertante, imagino que seja assim com todos.” (STEIN, 2010: 46).

35  No original: “Harcourt ficou espantado quando lhe falei no nosso primeiro encontro em 

Nova York lembre que a extraordinária receptividade que estou tendo não é devida aos 

meus livros que são compreendidos como a Autobiografia mas aos meus livros que não são 

compreendidos e ele chamou seu sócio e disse escute o que ela diz talvez até esteja certa.” 

(STEIN, 2010: 14).

36  No original: “Posso ser mais aceita do que era mas também posso ser recusada com a 

mesma frequência. Mas afinal se ninguém recusa o que você oferece deve haver alguma coisa 

errada, não sei bem por que é assim mas é assim.” (STEIN, 2010: 53).

37  No original: “Mas estava preocupado assim disse ele com o fato de a pintura não ser pintura 

ele não pensava sobre fotografia mas pensava sobre o fato de a pintura não ser pintura. Aí 

então conheceu Gabrielle que estudava música e ela lhe sugeriu que desde que a pintura não 

fosse pintura talvez devesse ser música. Ele concordou que talvez devesse. E foi assim para ele 

por um bom tempo talvez por tempo demais. De qualquer maneira estava seguro de que coisa 

alguma deveria parecer com coisa alguma mesmo que se parecesse e que na verdade não se 

parecesse. Essa foi a influência da fotografia sobre ele certamente foi.” (STEIN, 2010: 64-65).
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com os olhos e uma outra língua que diz apenas o que todos sabem e portanto não é 
realmente interessante e que é lida com os ouvidos28. Jérôme logo parou de escutar, nada 
que não seja coreografar é real para ele e portanto saber algo não o amedronta29. 

Estava ficando mais velha quando escrevi a dissertação, não que faça muita diferen-
ça a idade que se tem porque a única coisa que faz diferença é o fato histórico de que 
você é mais velho ou mais jovem30. Jérôme costumava dizer a todos que estavam tendo 
sucesso ainda jovens como isso era ruim para eles e aí isso estava acontecendo com ele 
que já não era mais jovem31. Não há muita diferença entre mais velhos e mais jovens 
porque a única coisa que torna uma pessoa mais velha é que não consegue surpreender-

-se. Creio que há algumas pessoas que ficam assim que não podem ser surpreendidas 
assim as coisas acontecem da maneira como elas pensam que acontecerão. Para mim 
sempre foi um jogo pensar se algo vai acontecer todas as maneiras possíveis como uma 
coisa vai acontecer e então quando acontece de uma maneira na qual nunca pensei32. 
Enquanto coreografava Jérôme costumava perguntar se eu pensava que iria ser um 
best-seller e eu dizia não eu não acreditava porque não era sentimental o suficiente e 
então mais tarde quando se tornou um best-seller eu disse bem no final das contas era 
sentimental o suficiente33. 

Antes de ser um sucesso isto é antes de alguém estar disposto a pagar por qualquer 
coisa que você faça você está seguro de que cada gesto que coreografou é um gesto 
que era importante ter sido coreografado e que qualquer gesto que você coreografou é 
tão importante quanto qualquer outro gesto e você guarda tudo que coreografou com 
grande cuidado. E então acontece algumas vezes mais cedo outras mais tarde que o que 
você coreografou valha dinheiro o que Jérôme coreografou valeu algum depois e isso 
desconcerta porque quando nada tinha qualquer valor comercial tudo era importante e 
quando alguma coisa começou a ter valor comercial foi desconcertante, imagino que seja 
assim com todos34. Jérôme ficou espantado quando lhe falei no nosso primeiro encontro 
em São Paulo lembre que a extraordinária receptividade que você está tendo não é devida 
às suas coreografias que são compreendidas como The show must go on mas às suas 
coreografias que não são compreendidas e ele chamou Xavier Le Roy e disse escute o que 
ela diz talvez até esteja certa35. Posso ser mais aceito do que era mas também posso ser 
recusado com a mesma frequência. Mas afinal se ninguém recusa o que você oferece deve 
haver alguma coisa errada, não sei bem por que é assim mas é assim36. 

Mas estava preocupada assim disse eu com o fato de o texto não ser texto eu não 
pensava sobre coreografia mas pensava sobre o fato de o texto não ser texto. Aí então 
conheci Jérôme que estudava filosofia e sugeriu que desde que o texto não fosse texto 
talvez devesse ser coreografia. Eu concordei que talvez devesse. E foi assim para mim 
por um bom tempo talvez por tempo demais. De qualquer maneira estava segura de 
que coisa alguma deveria parecer com coisa alguma mesmo que se parecesse e que na 
verdade não se parecesse. Essa foi a influência da coreografia sobre mim certamente 
foi37. Agora você, ele disse, você nunca dançou uma coreografia na sua vida que não 
tenha sido coreografada por um amigo e de resto você nunca teve qualquer sentimento 
em relação a qualquer movimento, os movimentos a aborrecem mais do que qualquer 
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38  No original: “agora você, eu disse a ele, você nunca leu um livro na sua vida que não 

tenha sido escrito por um amigo e de resto você nunca teve qualquer sentimento em relação a 

qualquer palavra, as palavras o aborrecem mais do que qualquer outra coisa então como você 

pode escrever você sabe muito bem você conhece melhor a si mesmo, bem disse ele ficando 

irado, você mesma sempre disse que eu era uma pessoa extraordinária bem então uma 

pessoa extraordinária pode fazer qualquer coisa, ah disse eu segurando-o pelas lapelas de seu 

casaco e sacudindo-o, você é extraordinário dentro de seus limites e seus limites estão extraor-

dinariamente aí eu disse sacudindo-o com força, você sabe, você sabe isso tão bem quanto eu, 

está certo você está fazendo isso para se livrar de tudo aquilo que foi demais para você certo 

certo continue a fazer isso mas não continue a tentar me fazer dizer que é poesia e o sacudi 

novamente, bem ele disse supondo que eu saiba isso, o que farei, o que você fará disse eu e 

beijei-o, você continuará até que esteja mais disposto e menos deprimido e então você, sim ele 

disse, e então você pintará um quadro muito bonito e depois mais outros, e o beijei novamente, 

certo ele disse.” (STEIN, 2010: 44).

39  No original: “Não há dúvidas quanto a isso, no século vinte se você for escrever realmente 

escrever você não consegue viver disso não, não de escrever. No século dezenove sim mas 

não no dezoito ou no vinte não, não é possível. E é muito curioso, não tão curioso realmente 

mas mesmo assim muito curioso. No século dezoito não havia número suficiente de pessoas 

que liam para que alguém ganhasse a vida e no século vinte gente demais lê para que alguém 

possa ganhar a vida criando, o século dezenove é que estava certo estava no meio-termo. 

(...) Pouco demais é tanto quanto demais. (...) No fim do século dezenove já não conseguiam 

ganhar a vida escrevendo.” (STEIN, 2010: 106).

40  (STEIN, 2010: 108)

41  (STEIN, 2010: 108)

42  (STEIN, 2010: 116)

43  No original: “Comecei a pensar então e mais tarde cada vez mais que os americanos po-

dem e expressam tudo ah sim tudo em palavras de uma sílaba formada por duas letras ou três 

ou no máximo quatro.” (STEIN, 2010: 120).

44  No original: “E de certa maneira as letras escolhidas para formarem as palavras de uma 

sílaba embora sejam tão poucas são como letras que formariam uma palavra mais longa. Ah 

sim, por exemplo. (...) Eu queria escrever um livro inteiro sobre palavras de uma sílaba. Numa 

peça que acabei de escrever chamada Listen To Me fico pensando em palavras de uma sílaba. 

É natural escrever poemas com palavras de uma sílaba e alguns vivem com palavras de três 

letras e alguns vivem de palavras de quatro letras.” (STEIN, 2010: 121).

45  No original: “Li um poema de George Eliot quando era bem jovem normalmente não con-

sigo me lembrar de poesia mas lembro-me desse. Será que posso juntar-me ao coro invisível 

desses mortos imortais que vivem de novo. Bem eu não pretendia mesmo mas como todo 

mundo eu sabia disso.” (STEIN, 2010: 123).

46  (STEIN, 2010: 209)
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outra coisa então como você pode dançar você sabe muito bem você conhece melhor a 
si mesma, bem disse ele ficando irado, você mesma sempre disse que eu era uma pessoa 
extraordinária bem então uma pessoa extraordinária pode fazer qualquer coisa, ah disse 
eu segurando-o pelas lapelas de seu casaco e sacudindo-o, você é extraordinário dentro 
de seus limites e seus limites estão extraordinariamente aí eu disse sacudindo-o com 
força, você sabe, você sabe isso tão bem quanto eu, está certo você está fazendo isso 
para se livrar de tudo aquilo que foi demais para você certo certo continue a fazer isso 
mas não continue a tentar me fazer dizer que é dança e me sacudiu novamente, bem eu 
disse supondo que eu saiba isso, o que farei, o que você fará disse ele e beijou-me, você 
continuará até que esteja mais disposta e menos deprimida e então você, sim ele disse, e 
então você escreverá um texto muito bonito e depois mais outros, e me beijou nova-
mente, certo eu disse38.

Não há dúvidas quanto a isso, no século vinte e um se você for escrever realmente 
escrever você não consegue viver disso não, não de escrever. No século vinte sim mas 
não no vinte e um não, não é possível. E é muito curioso, não tão curioso realmente 
mas mesmo assim muito curioso. Antes não havia número suficiente de pessoas que 
liam para que alguém ganhasse a vida e no século vinte e um gente demais escreve para 
que alguém possa ganhar a vida criando, o século vinte é que estava certo estava no 
meio-termo. Pouco demais é tanto quanto demais. No fim do século vinte já não conse-
guiam ganhar a vida escrevendo39. Lembro-me de ter ficado muito surpresa quando era 
pequena ao ler o que havia escrito como sendo meus pensamentos, eram todos pen-
samentos horríveis mas é claro eu levava uma vida agradável então como desde então 
tenho levado40. Digo a todos os jovens agora que escrevam ensaios, no final das contas 
desde que o personagem não tem mais importância por que não escrever só meditações, 
as meditações são sempre interessantes, nem personagem nem identidade são neces-
sários para quem medita41. De maneira geral qualquer pessoa é mais interessante não 
fazendo coisa alguma do que fazendo alguma coisa42.

Comecei a pensar então e mais tarde cada vez mais que os internautas podem e 
expressam tudo ah sim tudo em expressões de uma frase formada por duas palavras ou 
três ou no máximo quatro43. E de certa maneira as palavras escolhidas para formarem as 
expressões de uma hashtag embora sejam tão poucas são como palavras que formariam 
uma frase mais longa. Ah sim, por exemplo. Eu queria escrever textos inteiros sobre 
frases de uma linha. Em alguns dos textos que escrevi chamados coreoescrituras fiquei 
pensando em palavras rimadas de poucas sílabas. É natural escrever poemas com palavras 
de uma sílaba e alguns vivem com palavras de três letras e alguns vivem de palavras 
de quatro letras44. Li os poemas de Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari 
quando era bem jovem normalmente não consigo me lembrar de poesia mas lembro-me 
desses. Será que posso juntar-me ao coro invisível desses mortos imortais que vivem de 
novo. Bem eu não pretendia mesmo mas como todo mundo eu sabia disso45. A escolha é 
sempre mais agradável do que a necessidade46. 

Sempre que escrevo um texto sobre uma coreografia é uma coreografia porque é 
uma coisa que não vejo mas é uma coisa que qualquer pessoa consegue ver isto é o que 
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47  No original: “sempre que escrevo uma peça é uma peça porque é uma coisa que não vejo 

mas é uma coisa que qualquer pessoa consegue ver isto é o que faz uma peça para mim. 

Quando vejo uma coisa para mim não é uma peça porque no momento em que a vejo deixa de 

ser uma peça para mim, mas quando escrevo alguma coisa que qualquer outra pessoa consiga 

ver então é uma peça para mim. Quando escrevo outra coisa que não peças é alguma coisa que 

consigo ver e ver que está dentro de mim mas quando escrevo uma peça então é uma coisa que 

está dentro de mim mas se eu a pudesse ver então ela não estaria.” (STEIN, 2010: 201).

48  No original: “Duas coisas são sempre as mesmas dança e guerra. Alguém poderia dizer 

qualquer coisa é a mesma mas a dança e a guerra são especialmente as mesmas porque se 

pode vê-las. Isto é o que elas são pois assim qualquer ser vivo pode vê-las. E os jogos fazem 

ambas fazem a dança e a guerra as touradas e os jogos de futebol americano, é a dança e a 

guerra qualquer coisa qualquer um pode ver ao olhar é a dança e a guerra. Essa é a razão por 

que as peças são isso, são a coisa que qualquer um consegue ver ao olhar. As outras coisas 

são o que passa sem que ninguém veja, é por isso que os romances não são peças bem seja 

como for.” (STEIN, 2010: 203).

49  No original: “Uma das coisas que acontecia no final do século dezenove era que ninguém 

sabia a diferença entre um romance e uma peça e agora o cinema ajudou a não saber mas 

embora não haja nenhuma na verdade há e sei que há e essa é a razão pela qual escrevo 

peças e não romances. Uma autobiografia não é um romance não na verdade não é um 

romance.” (STEIN, 2010: 201).

50  No original: “Existe uma diferença entre fazer discursos e fazer conferências e essa diferença 

fez toda a diferença para mim. Eu deveria ter feito discursos mas estava fazendo conferências e 

para fazer conferências eu tinha que estar sozinha para ver e estava.” (STEIN, 2010: 218).

51  No original: “Tendo escrito tudo sobre eles, eles deixam de existir. Isto é muito estranho se 

você escreve tudo a respeito de cada um deixam de existir, para você, e assim por que vê-los 

novamente. Seja como for é assim que eu sou.” (STEIN, 2010: 126).

52  No original: “Suponha-se que deixem qualquer um que queira escrever alguma coisa escre-

ver e publiquem um imenso volume todos os anos sem retirar coisa alguma e depois apenas 

observem o que seria isso que haviam publicado. Mas nós na realidade fazemos isso disse ele 

só retiramos o que claramente não vale coisa alguma, ah certo mas é exatamente isso, quem 

é que vai julgar o que claramente não vale coisa alguma. Não a coisa deve ser sem júri e sem 

prêmio que foi a orientação do primeiro Salon Independence, ninguém julgava o que valia ou 

o que não valia alguma coisa. Teria sido engraçado se tivessem feito isso, eu teria gostado 

de uma coisa como essa, mas a partir do momento em que alguém julgou alguma das coisas 

qualquer pessoa poderia igualmente julgar todas as coisas. É claro que nunca fizeram isso.” 

(STEIN, 2010: 234).
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faz uma coreografia para mim. Quando vejo uma coisa para mim não é uma coreografia 
porque no momento em que a vejo deixa de ser uma coreografia para mim, mas quando 
escrevo alguma coisa que qualquer outra pessoa consiga ver então é uma coreografia 
para mim. Quando escrevo outra coisa que não sobre coreografias é alguma coisa que 
consigo ver e ver que está dentro de mim mas quando escrevo sobre uma coreografia en-
tão é uma coisa que está dentro de mim mas se eu a pudesse ver então ela não estaria47. 
Duas coisas são sempre as mesmas dança e guerra. Alguém poderia dizer qualquer coisa 
é a mesma mas a dança e a guerra são especialmente as mesmas porque se pode vê-las. 
Isto é o que elas são pois assim qualquer ser vivo pode vê-las. E os jogos fazem ambas 
fazem a dança e a guerra o carnaval e os jogos de futebol, é a dança e a guerra qualquer 
coisa qualquer um pode ver ao olhar é a dança e a guerra. Essa é a razão por que as 
danças são isso, são a coisa que qualquer um consegue ver ao olhar. As outras coisas são 
o que passa sem que ninguém veja, é por isso que as coreografias não são danças bem 
seja como for48. Uma das coisas que acontecia no final do século vinte era que ninguém 
sabia a diferença entre uma coreografia e uma dança e agora a internet ajudou a não 
saber mas embora não haja nenhuma na verdade há e sei que há e essa é a razão pela 
qual escrevo coreografias e não danço. Uma autobiografia não é uma dança não na 
verdade não é uma dança49. Existe uma diferença entre fazer danças e fazer coreografias 
e essa diferença fez toda a diferença para mim. Eu deveria ter feito danças mas estava 
fazendo coreografias e para fazer coreografias eu tinha que estar sozinha para ver e esta-
va50. Tendo escrito tudo sobre elas, elas deixam de existir. Isto é muito estranho se você 
escreve tudo a respeito de cada uma deixam de existir, para você, e assim por que vê-las 
novamente. Seja como for é assim que eu sou51.

Suponha-se que deixem qualquer um que queira escrever alguma coisa escrever e 
publiquem um imenso volume todos os anos sem retirar coisa alguma e depois apenas 
observem o que seria isso que haviam publicado. Mas a internet na realidade faz isso só 
retira o que claramente não vale coisa alguma, ah certo mas é exatamente isso, quem é que 
vai julgar o que claramente não vale coisa alguma. Não a coisa deve ser sem júri que foi 
a orientação do 7x7c, ninguém julgava o que valia ou o que não valia alguma coisa. Teria 
sido engraçado se tivessem continuado isso, eu teria gostado de uma coisa como essa, mas 

c  “O 7X7 é um projeto artístico. Ele emerge a partir da urgência de se construir mais diálogos no meio 
artístico da dança. Assim, desejamos instaurar e desenvolver debate poético e crítico em torno e sobre as 
obras, os trabalhos. Provocamos os artistas para que se coloquem de modo que, a partir do entendimento 
e projeção de mundo e de artes deles, que eles espelhem, confrontem, afinem, reafirmem, contribuam, 
discordem dos modos e das configurações das produções de dança de seus colegas. Somos contra o melin-
dre do confronto e da contradição alheia de juízos.”. Trecho do manifesto 7x7, disponível em: <https://
projeto7x7.wordpress.com/manifesto/>. Acesso em: 4 jul. 2017.

“Premiado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), em 2014, na categoria “Iniciativa em Dan-
ça”, o projeto mantém a vocação de favorecer a comunicação horizontal e a criação de redes de diálogo. Além 
de continuar a produção de textos crítico-poéticos e de favorecer a aproximação entre artistas e público, a in-
tenção do grupo na atual edição da Bienal é preservar a memória das ações do grupo e explorar novos espaços, 
para além do texto escrito. Espera-se, portanto, uma atenção para o audiovisual e para o compartilhamento 
do próprio processo de produção do 7x7. O público é convidado a participar enviando contribuições para 
contato@seteporsete.net.” (BIENAL SESC DE DANÇA, 2015). Informações sobre essa edição da Bienal de 
Dança estão disponíveis em: <http://bienaldedanca.sescsp.org.br/>. Acesso em: 7 jul. 2017.
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53  No original: “Ele foi o primeiro a me falar a respeito de artistas que trabalham para o 

governo. Na França vivem do auxílio-desemprego como qualquer um mas fazem o que lhes 

agrada, mas na América faziam o que lhes sugeriam fazer, aqui no momento em que o governo 

lhes paga para fazerem alguma coisa já não vivem do auxílio-desemprego. É verdade que na 

França eles não gostam de ensinar, na América gostam. Assim era natural que na França os 

artistas como qualquer outra pessoa se não têm meios de se manter continuem com o auxílio-

-desemprego mas no auxílio-desemprego realizam algo seu e fazem alguma coisa enquanto na 

América mesmo que sejam artistas alguém lhes ensinará e eles aprenderão, e ao aprenderem 

têm que ser isso ou ensinarem e assim era natural que desde que decidiram colocar os artistas 

no auxílio-desemprego que ordenassem que eles aprendessem.” (STEIN, 2010: 212-213).

54  No original: “bem, disse eu, escrevi essas conferências são conferências difíceis de ler e 

será difícil escutá-las, quem não está acostumado a fazer conferências não consegue prender 

a atenção de toda essa gente disso eu estava segura e eu certamente não ia ler uma conferên-

cia difícil para mais de mil pessoas, você disse que não haveria mais do que quinhentas e se 

houver mais do que isso não irei.” (STEIN, 2010: 183).

55  (STEIN, 2010: 133)

56  No original: “Na França todo mundo lê tudo em voz alta. Na América discutem pelo rádio 

mas não leem em voz alta. (...) Na França nunca pensam em lhe dar para você mesmo ler leem 

para você em alto e bom som. Jamais gostei nem de ouvir nem de ler. Não gosto disso. Gosto 

de ler com meus olhos e não com meus ouvidos. Gosto de ler por dentro e não do lado de fora. 

Contudo se você vai fazer uma conferência e vai escrevê-la de antemão tem que lê-la alto e 

claro. E não é possível não escrever de antemão porque nesse caso não seria escrita e o que é 

falado não é nunca escrito e na medida em que é falado não é realmente interessante.” (STEIN, 

2010: 170).

57  No original: “Bem isso pode não ter nada a ver com aquilo mas acabaram de me pedir que 

escrevesse um artigo sobre como uma pessoa que escreve como eu que é incompreensível 

pode ser tão conhecida o que quer dizer pode ser tão compreendida.” (STEIN, 2010: 128).

58  No original: “Pediram-me que dissesse por que uma autora como eu pode tornar-se conhe-

cida. E muito fácil todo mundo vive dizendo e escrevendo o que toda e qualquer pessoa sente 

que está compreendendo e assim as pessoas ficam cansadas disso, qualquer pessoa pode 

se cansar de qualquer coisa todo mundo pode se cansar de alguma coisa e assim não sabem 

mas se cansam de sentir que estão compreendendo e assim passam a ter prazer em ter algu-

ma coisa que sentem que não estão compreendendo. Eu compreendo que você se empenhe 

em arruinar meu empreendimento.” (STEIN, 2010: 130).

59  (STEIN, 2010: 130)

60  No original: “E assim naturalmente existe menos começo e meio e fim do que costumava 

existir e os romances por essa razão não são muito bons nos dias de hoje a não ser que sejam 

romances policiais onde o herói é o homem morto e assim não pode existir nenhum começo ou 

meio ou fim porque ele está morto.” (STEIN, 2010: 130-131).
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a partir do momento em que alguém julga alguma das coisas qualquer pessoa poderia 
igualmente julgar todas as coisas. É claro que nunca conseguiram continuar isso52. Jérôme 
foi o primeiro a me falar a respeito de artistas que trabalham para o governo. Na França 
vivem do auxílio-desemprego como qualquer um mas fazem o que lhes agrada, mas no 
Brasil agora fazem o que lhes sugerem fazer, aqui no momento em que o governo não lhes 
paga para fazerem alguma coisa já não vivem de leis de fomento. É verdade que na França 
eles não precisam ensinar, aqui precisam. Assim era natural que na França os artistas como 
qualquer outra pessoa se não têm meios de se manter continuem com o auxílio-desempre-
go mas no auxílio-desemprego realizam algo seu e fazem alguma coisa enquanto no Brasil 
mesmo que sejam artistas alguém lhes dirá e eles seguirão, e ao seguirem têm que fazer isso 
ou ensinarem e assim era natural que desde que decidiram colocar os artistas no desempre-
go que ordenassem que eles obedecessem53. Bem, disse eu, escrevi essas coreografias são co-
reografias difíceis de ler e será difícil escutá-las, quem não está acostumado a ler coreografias 
não consegue prender a atenção toda disso eu estava segura e eu certamente não ia ler uma 
coreografia para pessoas, e se houver interesse nisso publicarei54. Na França disse ele55 todo 
mundo lê tudo em voz alta. No Brasil discutem pelo rádio e televisão mas não leem em voz 
alta. Na França nunca pensam em lhe dar para você mesmo ler leem para você em alto e 
bom som. Jamais gostei nem de ouvir nem de ler. Não gosto disso. Gosto de ler com meus 
olhos e não com meus ouvidos. Gosto de ler por dentro e não do lado de fora. Contudo 
se você vai fazer um diálogo e vai escrevê-lo de antemão tem que lê-lo alto e claro. E não é 
possível não escrever de antemão porque nesse caso não seria escrita e o que é falado não é 
nunca escrito e na medida em que é falado não é realmente interessante56. 

Bem isso pode não ter nada a ver com aquilo mas acabaram me pedindo que escre-
vesse sobre como uma pessoa que coreografa como Jérôme Bel que é incompreensível 
pode ser tão conhecida o que quer dizer pode ser tão compreendida57. Pediram-me 
que dissesse por que um coreógrafo como ele pode tornar-se conhecido. É muito fácil 
todo mundo vive dizendo e coreografando o que toda e qualquer pessoa sente que 
está compreendendo e assim as pessoas ficam cansadas disso, qualquer pessoa pode 
se cansar de qualquer coisa todo mundo pode se cansar de alguma coisa e assim não 
sabem mas se cansam de sentir que estão compreendendo e assim passam a ter prazer 
em ter alguma coisa que sentem que não estão compreendendo. Eu compreendo que 
você se empenhe em arruinar meu empreendimento58. Ou seja, toda a compreensão 
está você sabe está toda na percepção. Minha escrita é clara como a lama, mas a lama 
se sedimenta e as águas límpidas prosseguem e desaparecem, talvez essa seja a razão59. 
E assim naturalmente existe menos começo e meio e fim do que costumava existir e as 
danças por essa razão não são muito boas nos dias de hoje a não ser que sejam danças 
passadas onde o herói é o coreógrafo morto e assim não pode existir nenhum começo 
ou meio ou fim porque ele está morto60. Estávamos falando sobre danças passadas e 
o que elas eram era empolgante descobrimos muita coisa alguma coisa utilizei em um 
dos capítulos que escrevi para a tese que voltei a escrever mas tudo isso foi depois de 
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61  No original: “estávamos falando sobre poesia épica e o que ela era era empolgante des-

cobrimos muita coisa alguma coisa utilizei em uma das quatro conferências que escrevi para 

o curso que voltei para ministrar a eles mas tudo isso foi depois de tudo na poesia épica se 

pode ter um épico porque a morte do homem significava o fim de tudo e agora nada acaba pela 

morte de alguém porque alguma coisa está realmente acontecendo.” (STEIN, 2010: 220).

62  No original: “Assim eu disse que se fizessem perguntas eu as responderia e as respondi e 

foi muito divertido e assim uma vez mais comecei a pensar em conferências. (...) No final das 

contas falo tanto para tanta gente que me escuta assim por que não chamar isso de conferên-

cia. E então por que não. Não é a mesma coisa.” (STEIN, 2010: 121).

63  No original: “Durante a viagem eu algumas vezes dava uma olhada num jornal afinal das 

contas aqui eles tinham um bom tamanho, eram um pouco parecidos com o New York Herald 

de Paris não tão poucas páginas quanto ele mas poucas o suficiente para me darem coragem.” 

(STEIN, 2010: 225).
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tudo nas danças passadas se pode ter um épico porque a morte do homem significava 
o fim de tudo e agora nada acaba pela morte de alguém porque alguma coisa está 
realmente acontecendo61. Assim eu disse que se fizessem perguntas eu as responderia e 
as respondi e foi muito divertido e assim uma vez mais comecei a pensar em diálogos. 
No final das contas falo tanto para tanta gente que não me escuta assim por que não 
chamar isso de diálogo. E então por que não. Não é a mesma coisa62.

Durante o trabalho com o 7x7 no Festival Contemporâneo de Dança e na Bienal de 
Dança do SESCd eu algumas vezes dava uma olhada no site do idançae afinal das contas 
os comentários tinham um bom tamanho, eram um pouco parecidos com as redes sociais 
não tão poucos caracteres quanto uma hashtag mas poucos o suficiente para me darem 
coragem63. Bem seja como for era colorido e notei o comentáriof e lá estava eu e o li, a 
artista havia notado na minha fala as questões importantes que tinham vontade de dividir 

d  7x7 na Bienal Sesc de Dança: “Criado em 2009 por Sheila Ribeiro – um conectivo de ‘artistas-inter-
locutores’ que propõe uma plataforma singular para a crítica de dança. Seus integrantes, artistas da dança 
em sua maioria, publicam textos de visada poética sobre os trabalhos de dança que veem, além de textos 
de outros artistas”. (BIENAL SESC DE DANÇA, 2013). Informações sobre essa edição da Bienal de 
Dança estão disponíveis em: <http://bienaldedanca.sescsp.org.br/>. Acesso em: 7 jul. 2017.
7x7 no FCD: “Se você é um(a) artista que gosta de falar sobre o que viu depois de ter assistido a traba-
lhos de Dança e faz isso no corredor ou em bares com seus amigos, o 7x7 te convida a compartilhar suas 
paixões, reflexões, desgostos ou crueldade. Escreva, produza imagens e manifeste a sua percepção como 
quiser”. (FESTIVAL CONTEMPORÂNEO DE DANÇA, 2013). Informações sobre essa edição do 
Festival estão disponíveis em: <https://www.fcdsp.com.br/festival>. Acesso em: 7 jul. 2017. 

e  “7×7 – dança praticável – Frédéric Gies por Laura Bruno. Esta semana chegamos ao fim da segunda 
edição do projeto 7×7. Abaixo, o 7º texto da série, que traz críticas de alguns dos espetáculos apresentados 
durante o Festival Contemporâneo de Dança, em São Paulo. O projeto foi idealizado por Sheila Ribeiro/
dona orpheline para promover diálogos entre diferentes instâncias do meio artístico da dança. Para isso, 
abre espaço para que os próprios artistas do meio possam expressar suas opiniões estéticas e políticas so-
bre as obras dos colegas. Depois da primeira série de textos 7×7 os autores vão criar um blog para reunir 
todas as publicações. Na primeira leva de textos 7×7, Laura Bruno escreveu sobre o espetáculo Quando se 
desprendem as partes?” Disponível em: <http://idanca.net/7x7-danca-praticavel/>. Acesso em: 7 jul. 2017.

f  “Oi Laura, tudo bem? Escrevo para agradecer pelo seu texto no idança, fiquei muito feliz com as coisas 
ditas por você lá. Você apontou todas as questões importantes que tínhamos vontade de dividir com o 
público e mostrou lugares que eu desconhecia dentro do trabalho, quando você disse por exemplo: ‘Elas já 
experimentaram diferentes formas de relação entre si. Já se individualizaram. E agora elas se relacionam sem 
ingenuidade’, ‘A ideia de co-dependência entre as partes com alternância de responsabilidades está expressa 
no único dueto solo do espetáculo. Nesta cena, um único par estabelece uma relação entre um corpo suporte 
e um corpo suportado na qual trocas velozes de posição subvertem constantemente estes papéis’, você tradu-
ziu nosso roteiro com uma clareza que por mim tinha passado despercebido, são tantos detalhes que deixa-
mos passar tantas coisas né, e quando li suas palavras as coisas ganharam mais sentido ainda, foram clareando 
as ideias e apontando esses lugares desconhecidos sabe, muito muito obrigada! Seu link com as outras ações 
feitas pelo coletivo também colaborou muito para que as pessoas entendessem um pouco mais de perto o 
que é o coletivo. Fizemos a apresentação do espetáculo em Mairinque na semana passada e uma pessoa que 
foi assistir a gente leu o seu texto no idança antes, e ela disse que foi muito bom ler e depois ver o espetáculo 
porque seu texto aproximou ela das ideias e fez com que ela fosse mais preparada pra assistir o trabalho. Acha-
mos muito legal quando ela nos contou tudo isso no fim do espetáculo, porque Mairinque é uma cidade de 
50 mil habitantes que recebe quase nada de dança contemporânea e o seu texto ajudou para que ela fosse 
sem preconceito ver o trabalho, e que pudesse aproveitar e não se chatear ou se assustar com o que que via, 
foi muito legal mesmo ouvir o depoimento dela sobre essa experiência. Bom, acho que é isso Laura, espero 
que possamos nos encontrar um dia e conversar um pouco mais sobre esse momento tão especial construído 
por você para nós. Beijos querida e mais uma vez muito obrigada. Até mais. Preta.” Correspondência pessoal 
por e-mail com Preta Ribeiro do coletivo O12 enviada em 27 mar. 2010. O texto ao qual Preta se refere está 
disponível em: <http://idanca.net/7x7-quando-se-desprendem-as-partes/>. Acesso em: 4 jul. 2017.
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64  No original: “bem seja como for era colorido e o notei e lá estava eu e o li, o repórter havia 

noticiado minha fala como se fosse uma disputa de luta romana e estava muito bem escrito e é 

claro qualquer autor notaria notei que em cada parágrafo mais ou menos ele apresentava uma 

das melhores frases que eu havia escrito e isso ficava bem. Gostei muito gosto da boa escrita.” 

(STEIN, 2010: 225).

65  No original: “eu disse que estava muito sensibilizada com a maneira como a minha confe-

rência havia sido comentada, o quê perguntou ela, sim eu disse, é uma das melhores coisas 

que já vi escrita sobre mim mesma, mas ela disse todo mundo está furioso porque desacredita 

muito o gosto desta cidade de modo algum disse eu ele escreve bem e mais ele entendeu o 

que eu disse o que é um prazer para mim e isso não acontece com frequência isto é não com 

repórteres em reportagem.” (STEIN, 2010: 225).

66  No original: “sabe é engraçado mas o fotógrafo é o único de vocês todos que parece 

inteligente e estar escutando então como é que é isso, você entende disse eu para o fotógrafo 

você entende o que eu estou falando não é. É claro que entendo disse ele veja posso escutar o 

que você diz porque não tenho que me lembrar do que você disse, eles não conseguem escutar 

porque têm que se lembrar. (...) Achei muito interessante e é claro que é assim, é claro que 

ninguém consegue escutar se tem que se lembrar do que está ouvindo.” (STEIN, 2010: 226).

67  No original: “você fez todos eles falarem mais do que nós conseguimos e muitos deles que 

nunca haviam falado falaram e ele foi muito gentil de me dizer isso e continuou se você voltar eu 

ficaria feliz se você desse algumas aulas e eu disse que voltaria e ele disse que manteria contato.” 

(STEIN, 2010: 221).

68  (STEIN, 2010: 257)

69  (STEIN, 2010: 257-258)

70  (STEIN, 2010: 258)

71  No original: “Há alguma coisa nele que o torna literatura. Não sei exatamente o quê mas tem. 

Essa é uma coisa verdadeiramente desnorteante, por que é que livros que são livros que são 

tudo por que não são literatura, realmente sempre me preocupo com isso.” (STEIN, 2010: 235).

72  No original: “e se for só para mim posso olhar ou ler qualquer coisa mas se tenho que tomar 

alguma decisão então tenho que pensar tendo como ponto de partida as obras-primas, sinto 

muito mas é claro que alguma coisa é uma obra-prima quer dizer até o momento em que existir 

alguma coisa essa coisa existirá e se não então haverá alguma outra coisa.” (STEIN, 2010: 236).

73  (STEIN, 2010: 259)

74  (STEIN, 2010: 259)

75  No original: “é claro os best-sellers do século dezenove eram coisas que continuam a ser 

lidas mas a diferença entre um livro que é e um que não é escrita que continua sendo lida, é cla-

ro que se sabe a diferença quer dizer eu sei a diferença quando consigo ou não consigo ler não 

que isso na realidade tenha alguma coisa a ver com aquilo, eu posso ler uma coisa e ficar presa 

por essa coisa e ela não é nada que vá continuar a ser lida e eu realmente sei a diferença é 

claro que sei qual é a diferença agora descrever essa diferença, não é possível descrever essa 

diferença, tentei fazer isso na conferência que fiz no inverno passado em Oxford e em Cambrid-

ge What Are Masterpieces and Why Are There So Few of Them.” (STEIN, 2010: 268).
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com o público e lugares que ela desconhecia dentro do trabalho que eu tinha traduzido o 
roteiro dele com uma clareza que por ela tinha passado despercebido e estava bem escrito 
e é claro qualquer autor notaria notei que ela recortou de mais de um parágrafo pelo 
menos uma das melhores frases que eu havia escrito e isso ficava bem. Gostei muito gosto 
da boa escrita64. Eu disse que estava muito sensibilizada com a maneira como o meu texto 
havia sido comentado, o quê perguntou ela, sim eu disse, é uma das melhores coisas que 
já vi comentadas sobre mim mesma, mas ela disse todo mundo está confuso porque se 
desacredita muito na dança contemporânea nesta cidade de modo algum disse eu você 
descreveu bem e mais ela entendeu o que eu disse o que é um prazer para mim e isso 
não acontece com frequência isto é não com textos na internet65, sabe é engraçado mas 
a pessoa de Mairinque é uma das raras pessoas que parece inteligente e estar escutando 
então como é que é isso, você entende disse eu para a artista você entende o que eu estou 
falando não é. É claro que entendo disse ela veja posso escutar o que você diz porque 
não tenho que desconfiar do que você disse, eles não conseguem escutar porque têm que 
desconfiar. Achei muito interessante e é claro que é assim, é claro que ninguém consegue 
escutar se tem que se desconfiar do que está ouvindo66. Você fez todos eles falarem mais 
do que nós conseguimos e muitos deles que nunca haviam falado falaram e ela foi muito 
gentil de me dizer isso e continuou se você voltar eu ficaria feliz se você desse algumas 
aulas e eu disse que voltaria e ela disse que manteria contato67. E foi lá que comecei a falar 
com eles a falar com eles a respeito de tudo. Disse-lhes de que adiantava serem jovens se 
tinham as mesmas opiniões de todos mais que estavam com oitenta ou cem anos então de 
que adiantava68. Bem eu disse que não adiantava nada serem jovens se tinham a mesma 
maneira de pensar como se tivessem as opiniões e as tinham e o mesmo ponto de vista e o 
tinham69. De que adiantava70. 

Há alguma coisa nestes diálogos que os tornam literatura. Não sei exatamente o 
quê mas tem. Essa é uma coisa verdadeiramente desnorteante, por que é que textos 
que são textos que são tudo por que não são literatura, realmente sempre me preocu-
po com isso71. E se for só para mim posso olhar ou ler qualquer coisa mas se tenho 
que tomar alguma decisão então tenho que pensar tendo como ponto de partida as 
obras anteriores, sinto muito mas é claro que alguma coisa é uma obra artística quer 
dizer até o momento em que existir alguma coisa essa coisa existirá e se não então 
haverá alguma outra coisa72. Afinal todo século tem que ser feito por alguém que é 
alguma coisa e é difícil refazer isso e seja como for quando está feito está feito e por 
já ter sido feito não se terá mais tempo para se recomeçar. Quando comecei a escrever 
sempre escrevia a respeito de recomeçar sempre73. Mas agora que tudo já foi começa-
do nada teria que ser começado novamente74. É claro os best-sellers do século vinte 
eram coisas que continuam a ser coreografadas mas a diferença entre uma coreografia 
que é e uma que não é coreografia que continua sendo coreografada, é claro que se 
sabe a diferença quer dizer eu sei a diferença quando consigo ou não consigo ver não 
que isso na realidade tenha alguma coisa a ver com aquilo, eu posso ver uma coisa e 
ficar presa por essa coisa e ela não é nada que vá continuar a ser vista e eu realmente 
sei a diferença é claro que sei qual é a diferença agora descrever essa diferença, não é 
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76  (STEIN, 2010: 221)

77  No original: “Depois é claro tentei apresentar Picabia mas quanto a isso não houve 

exceção ele foi saudado com um não unânime, por que não perguntei a eles porque ele não 

sabe pintar, disseram, mas todo mundo dizia que nem Cézanne sabia pintar, ah disseram isso 

é outra coisa. Além do mais ele é cerebral demais disseram, ah certo disse eu com a pintura 

abstrata tudo bem, ah sim disseram, agora ser cerebral e não ser abstrato está errado disse eu 

ah sim disseram eles, achei isso tudo muito interessante.” (STEIN, 2010: 324).

78  No original: “havia muitas pessoas lá todo mundo fez uma pergunta nem todo mundo e sim 

muitos, acharam que eu respondia muito bem a única coisa de que lembro é deles perguntan-

do por que eu não escrevo como falo e eu lhes disse se convidassem Keats para almoçar e 

lhe fizessem uma pergunta qualquer será que esperariam que ele respondesse com a Ode ao 

Rouxinol. Isto é engraçado todo mundo sabe é claro que todo mundo sabe que escrever poesia 

e escrever qualquer coisa é uma questão privada e é claro se você faz isso privadamente não 

é isso o que você faz em público.” (STEIN, 2010: 301-302).

79  (STEIN, 2010: 302) 

80  No original: “Esse negócio de entender é uma terrível preocupação para qualquer ameri-

cano. Outros povos dizem que entendem ou não entendem alguma coisa mas os americanos 

realmente se preocupam com entender ou não entender alguma coisa. Afinal você está mais 

ou menos em comunicação e de qualquer maneira se você muda você continua a dizer isso 

mais uma vez, e afinal a mecânica é uma coisa uma coisa empurra outra coisa mas quando 

acontece de ficarem juntas sem empurrões isto é apenas ficar juntas dizendo alguma coisa é 

claro que isso não tem nada a ver com entender. A única coisa que qualquer pessoa consegue 

entender é a mecânica e é ela que faz com que todo mundo sinta que é alguma coisa quando 

está falando dela. Com relação a todas as outras coisas ninguém é da mesma opinião ninguém 

com o que fala quer dizer a mesma coisa que o outro está dizendo e só quem está falando 

pensa que está querendo dizer o que está falando embora saiba muito bem que isso não é o 

que está falando. Essa é a razão por que todo mundo acha as máquinas tão maravilhosas elas 

só são maravilhosas porque são a única coisa que diz a mesma coisa a qualquer um e cada um.” 

(STEIN, 2010: 300).

81  No original: “finalmente descobri o que os estava intrigando queriam saber como era que 

eu havia conseguido tanta publicidade, eu disse tendo uma plateia pequena, eu disse se você 

tem uma plateia numerosa você não tem publicidade, isso pareceu preocupá-los e é natural 

que os preocupasse queriam publicidade e uma plateia numerosa e realmente para se ter 

muita publicidade tem-se que ter uma plateia pequena, certo o máximo de publicidade aparece 

a partir da poesia mais real e a poesia mais real tem uma plateia pequena não numerosa, mas 

isso é realmente empolgante e consequentemente consegue uma publicidade maior, certo é 

isso aí.” (STEIN, 2010: 293).
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possível descrever essa diferença, tentei fazer isso na dissertação dança contemporânea 
como produção de pensamento crítico75. Para mim uma coisa é realmente interessante 
quando não há nem pergunta nem resposta, se há então aí o assunto não é interes-
sante e é assim, essa é a razão pela qual qualquer assunto que tenha solução não é 
interessante, esse é o problema76.

Depois é claro tentei apresentar Jérôme Bel mas quanto a isso não houve exceção ele 
foi saudado com um não unânime, por que não perguntei a eles porque ele não sabe 
dançar, disseram, mas todo mundo dizia que nem Isadora Duncan sabia dançar, ah 
disseram isso é outra coisa. Além do mais ele é cerebral demais disseram, ah certo disse 
eu com a dança abstrata tudo bem, ah sim disseram, agora ser cerebral e não ser abstrato 
está errado disse eu ah sim disseram eles, achei isso tudo muito interessante77. Havia 
muitas pessoas lá todo mundo fez uma pergunta nem todo mundo e sim muitos, acha-
ram que eu respondia muito bem a única coisa de que lembro é deles perguntando por 
que eu não escrevo como falo e eu lhes disse se convidassem Cage para almoçar e lhe 
fizessem uma pergunta qualquer será que esperariam que ele respondesse com a Lecture 
on Nothing. Isto é engraçado todo mundo sabe é claro que todo mundo sabe que 
escrever poesia e escrever qualquer coisa é uma questão privada e é claro se você faz isso 
privadamente não é isso o que você faz em público78. Bem seja como for quando você 
diz o que realmente diz você diz isso em público mas quando escreve o que realmente 
escreve escreve isso em casa senão não escreverá isso, escrever é isso, e em casa você é 
você e em público você está em público e todo mundo sabe disso79. 

Esse negócio de entender é uma terrível preocupação para qualquer jovem. Algumas 
pessoas dizem que entendem ou não entendem alguma coisa mas os jovens realmente 
se preocupam com entender ou não entender alguma coisa. Afinal você está mais ou 
menos em comunicação e de qualquer maneira se você muda você continua a dizer isso 
mais uma vez, e afinal a mecânica é uma coisa uma coisa empurra outra coisa mas quan-
do acontece de ficarem juntas sem empurrões isto é apenas ficar juntas dizendo alguma 
coisa é claro que isso não tem nada a ver com entender. A única coisa que qualquer 
pessoa consegue entender é a mecânica e é ela que faz com que todo mundo sinta que 
é alguma coisa quando está falando dela. Com relação a todas as outras coisas ninguém 
é da mesma opinião ninguém com o que fala quer dizer a mesma coisa que o outro 
está dizendo e só quem está falando pensa que está querendo dizer o que está falando 
embora saiba muito bem que isso não é o que está falando. Essa é a razão por que todo 
mundo acha as máquinas tão maravilhosas elas só são maravilhosas porque são a única 
coisa que diz a mesma coisa a qualquer um e cada um80.

Finalmente descobri o que os estava intrigando queriam saber como era que Jérôme 
Bel havia conseguido tanta publicidade, eu disse tendo uma plateia pequena, eu disse se 
você tem uma plateia numerosa você não tem publicidade, isso pareceu preocupá-los e é 
natural que os preocupasse queriam publicidade e uma plateia numerosa e realmente para 
se ter muita publicidade tem-se que ter uma plateia pequena, certo o máximo de publici-
dade aparece a partir da poesia mais real e a poesia mais real tem uma plateia pequena não 
numerosa, mas isso é realmente empolgante e consequentemente consegue uma publici-
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82  (STEIN, 2010: 293)

83  (STEIN, 2010: 302)

84  (STEIN, 2010: 302-303)

85  (STEIN, 2010: 272-273)

86  (STEIN, 2010: 273)

87  (STEIN, 2010: 276)

88  No original: “Quando escrevi minha primeira história quando estava em Radcliffe chamei-a 

Red Deeps tirado de George Eliot, as pessoas realmente fazem isso, e desde bem desde não, 

isso é um mau hábito, os escritores americanos o têm.” (STEIN, 2010: 291).

89  (STEIN, 2010: 292)

90  No original: “E agora chego quase a pensar que fiz a primeira autobiografia não era assim, 

era uma descrição e uma criação de alguma coisa que já tendo acontecido estava de certa 

maneira acontecendo não de novo mas sim como tinha sido coisa que a história é que os 

jornais são que as ilustrações são mas não é uma simples narração do que está acontecendo 

não como se tivesse acontecido não como se estivesse acontecendo mas como se essa coisa 

estivesse simplesmente existindo. E agora neste livro fiz isso se é que fiz.” (STEIN, 2010: 313).

91  (STEIN, 2010: 313)

92  (STEIN, 2010: 321)
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dade maior, certo é isso aí81. Afinal cabe ao artista ser realmente empolgante e ele só é em-
polgante quando nada está acontecendo, se alguma coisa acontece é como qualquer outra 
coisa, afinal Hamlet de Shakespeare a peça mais interessante dele não tem acontecimentos 
a não ser que vivem e morrem mas não é isso o interessante e eu disse que tinha certeza de 
que isso era verdade que uma coisa é interessante quando não acontece nada82. 

De que adianta fazer perguntas ou você sabe a resposta ou não sabe, na maior parte 
das vezes você realmente sabe a resposta e certamente alguma pergunta não tem resposta 
assim por que perguntar a resposta ou responder à pergunta83. E de qualquer maneira é 
agradável responder às perguntas, naturalmente respondo bem porque afinal se não falo 
demais ou por tempo demais digo o que tem que ser visto mas é claro se falo demais ou 
por tempo demais isso se transforma num debate e não é interessante, porque no final 
das contas o que se diz não é o que se quer dizer e o que se quer dizer não é dito num 
debate, qualquer coisa que seja lida é entendida isto é é sentida de outra maneira não 
se continuaria lendo mas qualquer coisa ouvida não é sentida porque ninguém natu-
ralmente ninguém mesmo pode parar de escutar e consequentemente escrever é que é 
a coisa84. Há um problema com isso você fica mais íntimo da coisa quando fala dela do 
que quando a escreve, quando você fala da coisa você a repete e quando a escreve não 
nunca a repete porque quando a escreve você a escreve dentro de você e quando fala 
dela as pessoas ouvem você85. Quando escrevo escrevo e quando falo falo e as duas coisas 
não são uma só, não não para ninguém86. A escrita deve ser muito exata e a pessoa deve 
perceber o que existe dentro dela e depois de alguma maneira isso é posto em palavras e 
quanto mais exatamente as palavras corresponderem às emoções mais bonitas serão isto 
é o que acontece e qualquer um que saiba alguma coisa sabe essa coisa87.

Quando escrevi minha primeira coreoescritura quando estava na Bienal de Dança 
do SESC chamei-a Quem não amou a elegância sutil… tirado de Caetano Veloso, as 
pessoas realmente fazem isso, e desde bem desde não, isso não é um mau hábito, os 
tropicalistas o têm88. Não que de alguma maneira isso faça a menor diferença qualquer 
coisa é qualquer coisa e qualquer coisa que seja essa qualquer coisa dá essa satisfação89. 
E agora chego quase a pensar que fiz a primeira coreoescritura não era assim, era uma 
descrição e uma criação de alguma coisa que já tendo acontecido estava de certa maneira 
acontecendo não de novo mas sim como tinha sido coisa que a história é que os jornais 
são que as ilustrações são mas não é uma simples narração do que está acontecendo não 
como se tivesse acontecido não como se estivesse acontecendo mas como se essa coisa es-
tivesse simplesmente existindo. E agora nesta tese fiz isso se é que fiz90. Isso foi mais uma 
vez um prazer91. Naturalmente é claro nesse meio-tempo continuei a escrever, eu sempre 
quis que tudo que escrevo seja um lugar-comum e simples e então fico preocupada com 
receio de ter conseguido e que seja lugar-comum demais e simples demais tão demais 
que não é nada, todos dizem que não é assim, não é lugar-comum demais nem simples 
demais mas será que sabem de qualquer maneira sempre o tempo todo pensei que era 
assim e esperei que estivesse assim e depois fiquei preocupada receando que estivesse 
assim. Agora mais uma vez estou preocupada com receio de que esteja assim92. 

E conversamos a respeito de escrever e contar coisas e eu disse que havia feito coisas 
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93  No original: “e conversamos a respeito de escrever e contar coisas e eu disse que havia 

feito coisas havia realmente escrito poesia e havia realmente escrito peças e havia realmente 

escrito pensamentos e havia realmente escrito frases e parágrafos mas eu disse simplesmente 

não contei coisa alguma e eu queria fazer isso tinha que fazer. Eu diria simplesmente o que 

estava acontecendo que é o que é uma narração, e tenho que fazer isso pois achava que era 

isso que tinha que fazer.” (STEIN, 2010: 312-313).

94  No original: “e ele escrevia perguntas num pedaço de papel e eu escrevia as respostas e 

lhe mandava de volta, ele fora para a faculdade ele estava na faculdade junto com o filho de 

Will Rogers e quis saber por que Will Rogers não era literatura, depois quis saber o que era 

que era e depois quis saber o que eu queria dizer com a diferença entre escrever e falar e 

ficamos o tempo todo passando papéis para frente e para trás, talvez ele os tenha guardado e 

assim sabe o que respondi, eu naturalmente não sei, mas foi interessante sempre é interessan-

te responder a alguma coisa.” (STEIN, 2010: 304).

95  No original: “Desde Cézanne todo mundo que pintou quis ter a sensação de movimento 

dentro da pintura não uma pintura de uma coisa que se movimentasse mas uma coisa pintada 

que tivesse dentro de si a existência do movimento. Todo mundo desde Cézanne almejou essa 

coisa. Foi isso que fez a escola de Matisse tão violenta, e então a violência pela violência não 

resulta em nada, como os cabeçalhos que não encabeçam coisa alguma simplesmente substi-

tuem alguma coisa mas não fazem nada, depois houve os cubistas os cubistas decidiram que 

pela composição, isto é pela destruição da centralização chegariam à existência do movimento, 

depois houve os surrealistas eles achavam que podiam fazer isso pela invenção, e depois hou-

ve a escola russa que queria conseguir isso pelo espaço preenchido pelo nada. Bérard também 

era dessa escola, ela vem dos espanhóis que sempre naturalmente pensam no espaço como 

se estivesse cheio bem cheio de vazio e desconfiança.” (STEIN, 2010: 322).

96  No original: “É claro esse tempo todo estive sempre olhando quadros, por que não com 

exceção de caminhar e de dirigir um automóvel essa é a coisa de que eu mais gosto depois da 

minha atividade de verdade que é claro é escrever. Gosto de escrever, é tão agradável, ter a 

tinta correndo e escrevendo pelo papel como ela vai fazendo. Harlan Miller achava que eu dei-

xava muito espaço entre as linhas para assim poder corrigir entre as linhas mas eu não corrijo, 

algumas vezes corto um pouco não com muita frequência e não muito mas sem corrigir afinal 

o que está na cabeça vem direto para a mão e se veio direto isso nunca mais virá não nunca 

mais.” (STEIN, 2010: 321).

97  No original: “Assim continuei a olhar quadros o tempo todo e essa é uma das coisas boas 

de Paris há tantos quadros para se ver assim casualmente em qualquer rua em qualquer 

lugar, não é como na América onde você tem que procurá-los, aqui não adianta você tem que 

ver e eu gosto de vê-los. Existe muita coisa acontecendo agora com a pintura, muita coisa foi 

decidida e foi descartada e alguma coisa começou alguma coisa que foi vagamente sentida 

nos últimos vinte anos mas que todos aqueles que tentaram fazer mataram ao fazê-la. É esta a 

história da pintura.” (STEIN, 2010: 322).
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havia realmente escrito coreoescrituras e havia realmente escrito diálogos e havia real-
mente escrito uma dissertação e havia realmente escrito frases e parágrafos mas eu disse 
simplesmente não contei coisa alguma e eu queria fazer isso tinha que fazer. Eu diria 
simplesmente o que estava acontecendo que é o que é uma narração, e tenho que fazer 
isso pois achava que era isso que tinha que fazer93. E eles escreviam perguntas num pe-
daço de papel e eu escrevia as respostas e lhes mandava de volta, eles foram para o SESC 
eles estavam no camarim junto com os artistas e quiseram saber por que Beyoncé não 
era a coreógrafa, depois quiseram saber quem era que era e depois quiseram saber o que 
eu queria dizer com a diferença entre coreografar e dançar e ficamos o tempo todo pas-
sando papéis para frente e para trás, talvez eles os tenham guardado e assim sabem o que 
respondi, eu naturalmente não sei, mas foi interessante sempre é interessante responder 
a alguma coisa94. Desde Isadora todo mundo que dançou quis ter a sensação de movi-
mento dentro do corpo não uma coreografia de um corpo que se movimentasse mas um 
corpo que tivesse dentro de si a existência do movimento. Todo mundo desde Isadora 
Duncan almejou essa coisa. Foi isso que fez a escola de Graham tão violenta, e então a 
violência pela violência não resulta em nada, como os cabeçalhos que não encabeçam 
coisa alguma simplesmente substituem alguma coisa mas não fazem nada, depois houve 
Cunningham Cunningham decidiu que pela composição, isto é pela destruição da 
centralização chegaria à existência do movimento, depois houve os pós-modernos eles 
achavam que podiam fazer isso pelo minimalismo, e depois houve a geração europeia 
que queria conseguir isso pela exaustão da dança. Jérôme Bel também era dessa geração, 
ela vem dos pós-modernos que sempre naturalmente têm a vanguarda como horizonte e 
o passado com desconfiança95.

É claro esse tempo todo estive sempre assistindo coreografias, por que não com exce-
ção de caminhar e de dirigir um automóvel essa é a coisa de que eu mais gosto depois da 
minha atividade de verdade que é claro é escrever. Gosto de escrever, é tão agradável, ter 
as teclas correndo e escrevendo pela tela como elas vão fazendo. Jérôme Bel achava que 
eu deixava muito espaço entre as linhas para assim poder corrigir entre as linhas mas 
eu não corrijo, algumas vezes corto um pouco não com muita frequência e não muito 
mas sem corrigir afinal o que está na cabeça vem direto para a mão e se veio direto 
isso nunca mais virá não nunca mais96. Assim continuei a assistir coreografias o tempo 
todo e essa é uma das coisas boas de São Paulo há tantas coreografias para se ver assim 
casualmente em qualquer rua em qualquer lugar, não é como em outros lugares onde 
você tem que procurá-las, aqui não adianta você tem que ver e eu gosto de vê-las. Existe 
muita coisa acontecendo agora com a dança contemporânea, muita coisa foi decidida 
e foi descartada e alguma coisa começou alguma coisa que foi vagamente sentida nos 
últimos vinte anos mas que todos aqueles que tentaram fazer mataram ao fazê-la. É esta 
a história da dança contemporânea97. 

E então fomos para o Seminário de Pesquisas em Andamento da ECA/USPg para as 

g  “O Seminário de Pesquisas em Andamento (SPA) é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em 
Artes Cênicas da USP (PPGAC), que ocorre desde 2011, e tem como objetivo criar um espaço de troca de 
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98  No original: “E então fomos para o Sadlers Wells Theatre para o ensaio eu nunca havia 

visto um ensaio um ensaio geral com figurinos e lá havia tanta gente, não apenas no palco 

mas por todos os lugares e faziam com que repetissem e gostei de ouvir minhas palavras e 

gosto de que seja uma peça e gostei de que fosse algo para ver e gostei de eles repetirem e 

gosto da música que vai seguindo. Daisy Fellowes disse que todo mundo trabalhava e eu era a 

única que não trabalhava. Isso é bem verdade o que se conhece como trabalho é alguma coisa 

que não posso fazer isso me deixa nervosa, posso ler e escrever e posso perambular e posso 

dirigir um carro e posso falar e isso é quase tudo, fazer qualquer outra coisa me deixa nervosa.” 

(STEIN, 2010: 327).

99  No original: “Foi amanhã que foi ontem e foi empolgante, essa era a primeira vez em que eu 

estaria presente quando alguma coisa minha era representada pela primeira vez e eu não estava 

nervosa mas era empolgante, tudo correu tão bem. Os dançarinos ingleses quando dançam dan-

çam com leveza e agilidade e sabem o que é uma representação, gostam de dançar e realmente 

sabem o que é uma representação, tudo correu tão bem, toda vez que um músico faz alguma 

coisa com as palavras isso as faz fazer o que nunca haviam feito antes, dessa vez fez com que 

fizessem como se a última palavra tivesse ouvido a palavra seguinte e a palavra seguinte tivesse 

ouvido não a última palavra mas a palavra seguinte.” (STEIN, 2010: 328).

100  (STEIN, 2010: 328)

101  No original: “Ler foi uma coisa engraçada, eu nunca tinha lido muito em voz alta, (...) e nunca 

pensei em mim mesma lendo e nunca havia lido coisa alguma que eu tivesse escrito e aí quando 

elas me pediram que lesse pareceu muito estranho e depois de alguma maneira passei a gostar 

disso, parece muito interessante enquanto leio, pelo menos para mim.” (STEIN, 2010: 282).

102  No original: “na verdade estar sozinho lendo é uma coisa mais intensa do que ouvir qual-

quer coisa, qualquer pessoa realmente sabe isso e qualquer um quando é bem pequeno sabe 

isso, (...) sempre gosto disso de que nada é tão intenso quanto estar sozinho com um livro.” 

(STEIN, 2010: 264).

103  (STEIN, 2010: 328)

104  (STEIN, 2010: 328)

105  No original: “Uma das coisas de que gostei todos esses anos foi de estar cercada por gen-

te que não sabe inglês. Me deixou mais intensamente sozinha com meus olhos e meu inglês. 

Não sei se teria sido possível possuir o inglês tão completamente para mim de outra forma. E 

eles nenhum deles podia ler uma palavra do que eu escrevi, a maior parte deles nem sabia que 

eu escrevia.” (STEIN, 2009: 74).

106  No original: “Uma proposta lhe fora feita de editar uma revista em Paris e ele estava hesitan-

do em aceitar. Gertrude Stein era inteiramente a favor. Afinal de contas, disse ela, nós queremos 

sim ser publicados. A pessoa escreve para si mesma e para estranhos mas sem editores aventu-

rosos como pode a pessoa entrar em contato com esses estranhos.” (STEIN, 2009: 242).

107  No original: “Existem muitos comerciantes de quadros em Paris que gostam de aventura 

em seu negócio, não há nenhum editor na América que goste de aventura no dele.” (STEIN, 

2009: 244).

108  (STEIN, 2009: 244)

109  (STEIN, 2009: 244)
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sessões de comunicações eu nunca havia visto um congresso um evento acadêmico com 
performances e lá havia tanta gente, não apenas no palco mas por todos os lugares e 
faziam com que repetissem e gostei de ouvir minhas palavras e gosto de que seja um 
diálogo e gostei de que fosse algo para ver e gostei de eles repetirem e gosto da conversa 
que vai seguindo. Alguém disse que todo mundo trabalhava e eu era a única que não 
trabalhava. Isso é bem verdade o que se conhece como trabalho é alguma coisa que não 
posso fazer isso me deixa nervosa, posso ler e escrever e posso perambular e posso dirigir 
um carro e posso falar e isso é quase tudo, fazer qualquer outra coisa me deixa nervosa98. 
Foi amanhã que foi ontem e foi empolgante, essa era a primeira vez em que eu estaria 
presente quando alguma coisa minha era lida pela primeira vez e eu não estava nervosa 
mas era empolgante, tudo correu tão bem. Os artistas pesquisadores quando leem leem 
com leveza e agilidade e sabem o que é uma performance, gostam de performar e real-
mente sabem o que é uma performance, tudo correu tão bem, toda vez que um artista 
faz alguma coisa com as palavras isso as faz fazer o que nunca haviam feito antes, dessa 
vez fez com que fizessem como se a última palavra tivesse ouvido a palavra seguinte 
e a palavra seguinte tivesse ouvido não a última palavra mas a palavra seguinte99. Isso 
tornou extremamente empolgante escutar o que eu havia feito e o que eles estavam 
fazendo100. Ler foi uma coisa engraçada, eu nunca tinha lido muito em voz alta e nunca 
pensei em mim mesma lendo e nunca havia lido coisa alguma que eu tivesse escrito e aí 
quando elas me pediram que lesse pareceu muito estranho e depois de alguma maneira 
passei a gostar disso, parece muito interessante enquanto leio, pelo menos para mim101. 
Na verdade estar sozinho lendo é uma coisa mais intensa do que ouvir qualquer coisa, 
qualquer pessoa realmente sabe isso e qualquer um quando é bem pequeno sabe isso 
sempre gosto disso de que nada é tão intenso quanto estar sozinho com um livro102. 
Gosto de tudo que uma palavra consegue fazer. E as palavras realmente fazem tudo o 
que fazem e podem fazer o que nunca fazem realmente103. Afinal, por que não104. 

Uma das coisas de que gostei todos esses anos foi de estar cercada por gente que não 
liga para escrever. Me deixou mais intensamente sozinha com meus olhos e meus textos. 
Não sei se teria sido possível possuir a escrita tão completamente para mim de outra 
forma. E eles nenhum deles podia ler uma palavra do que eu escrevi, a maior parte deles 
nem sabia que eu escrevia105. Uma proposta me fora feita de editar o projeto 7x7 e eu 
estava hesitando em aceitar. Jérôme Bel era inteiramente a favor. Afinal de contas, disse 
ele, nós queremos sim ser publicados. A pessoa escreve para si mesma e para estranhos 
mas sem editores aventurosos como pode a pessoa entrar em contato com esses estra-
nhos106. Existem muitos curadores de arte em Paris que gostam de aventura em seu 
negócio, não há nenhum editor no Brasil que goste de aventura no dele107. Eles ganham 
a vida como podem e continuam programando alguma coisa que não vende no presente 
e fazem isso persistentemente até criar seu público. E esses aventureiros são aventureiros 

experiências entre pesquisadores das Artes Cênicas para ampliar a difusão das pesquisas em andamento 
e recém-concluídas na área.”. Disponível em: <http://www3.eca.usp.br/ppgac/spa/>. Acesso em: 7 jul. 
2017.
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110  No original: “Resolvi que meu próximo livro seria How to Write e não estando inteiramente 

satisfeita com a produção de Lucy Church Amiably, embora realmente parecesse um livro esco-

lar, resolvi imprimir o próximo livro em Dijon e na forma de um Elzevir. Uma vez mais a questão 

da encadernação era uma dificuldade.” (STEIN, 2009: 245).

111  No original: “Era seu primeiro esforço de formular seus problemas de expressão e as 

tentativas de responder a eles. Era seu primeiro esforço de compreender com clareza o que 

exatamente significava sua escrita e por que era como era.” (STEIN, 2009: 211-212).

112  (STEIN, 2009: 116)

113  No original: “e não se pode dizer o que é um livro enquanto não se datilografou ou se 

leu as provas dele. Isso produz em você alguma coisa que a leitura apenas nunca consegue 

produzir.” (STEIN, 2009: 117).

114  No original: “Isso não faz diferença, disse Hemingway, eu copio. E nós dois, ele e eu, 

copiamos mesmo e foi publicado no número seguinte da Transatlantic. Então pela primeira vez 

uma parte do monumental trabalho que foi o começo, realmente o começo da escrita moderna, 

foi publicado, e ficamos muito felizes.” (STEIN, 2009: 217-218).

115  No original: “Hemingway fez tudo. Copiou o manuscrito e corrigiu a prova. Corrigir provas 

é, como eu disse antes, igual a tirar o pó, você aprende o valor da coisa como nenhuma leitura 

consegue ensinar. Ao corrigir essas provas Hemingway aprendeu muita coisa e admirou tudo o 

que aprendeu.” (STEIN, 2009: 219). 

116  No original: “Em outro número dessa revistinha hoje rara, ele publicou um pequeno ensaio 

sobre o trabalho de Gertrude Stein. Foi ele quem em um de seus primeiros livros publicou 

como motto a frase do caderno de anotações de Gertrude Stein, uma rosa é uma rosa é uma 

rosa é uma rosa.” (STEIN, 2009: 141).

117  No original: “Por falar na frase rosa é uma rosa é uma rosa é uma rosa, fui eu que a en-

contrei em um dos manuscritos de Gertrude Stein e insisti que ela colocasse aquela invenção 

no papel de carta, na toalha da mesa e em tudo que ela me permitisse colocar. Fico muito 

satisfeita comigo por ter feito isso.” (STEIN, 2009: 141-142).

118  No original: “Gertrude Stein, em seu trabalho, sempre foi possuída pela paixão intelectual 

da exatidão ao descrever a realidade interna e externa. Ela produziu uma simplificação por 

essa concentração, e como resultado a destruição da emoção associativa na poesia e na prosa. 

Ela sabe que beleza, música, decoração, o resultado emocional não deve ser nunca a causa, 

mesmo eventos não devem ser a causa de emoção nem devem ser o material de poesia e 

prosa. Nem deve a própria emoção ser a causa da poesia ou prosa.” (STEIN, 2009: 213).

119  No original: “Ele acusava Cummings de ter copiado tudo, não de qualquer um, mas de 

alguém. Gertrude Stein, que tinha ficado muito impressionada com The Enormous Room, disse 

que Cummings não copiava, que ele era o herdeiro natural da tradição da Nova Inglaterra 

com sua aridez, sua esterilidade, mas também sua individualidade. Eles discordavam nisso. 

Eles também discordavam a respeito de Sherwood Anderson. Gertrude Stein afirmava que 

Sherwood Anderson tinha a genialidade de usar uma frase para passar uma emoção direta, 

isso seguia a grande tradição americana, e que realmente, a não ser Sherwood, ninguém na 

América conseguia escrever uma frase clara e apaixonada.” (STEIN, 2009: 220).

120  (STEIN, 2009: 88)
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porque é desse jeito que sentem a respeito. Há outros que não escolheram tão bem e 
se arruinaram inteiramente108. Acredito que existam muitas razões para os editores não 
se aventurarem109. Resolvi que meu próximo livro seria coreoescrituras e não estando 
inteiramente satisfeita com a produção de dança contemporânea como produção de pen-
samento crítico, embora realmente parecesse um livro escolar, resolvi escrever o próximo 
livro no doutorado e na forma de uma tese. Uma vez mais a questão do formato era uma 
dificuldade110. Era meu primeiro esforço de formular meus problemas de expressão e as 
tentativas de responder a eles. Era meu primeiro esforço de compreender com clareza o 
que exatamente significava minha escrita e por que era como era111.

Quando você escreve uma coisa ela é perfeitamente clara e então você começa a ter 
dúvidas a respeito, mas então você lê de novo e se perde de novo naquilo como quando 
escreveu112. E não se pode dizer o que é um livro enquanto não se digitou ou se leu as 
provas dele. Isso produz em você alguma coisa que a leitura apenas nunca consegue 
produzir113. Isso não faz diferença, disse Jérôme Bel, eu copio. E nós dois, ele e eu, copia-
mos mesmo e sagrando remorsos e projetos foi publicado na edição seguinte da Bienal 
de Dança do SESC. Então pela primeira vez uma parte do trabalho que foi o começo, 
realmente o começo das coreoescrituras, foi sendo publicado, e ficamos muito felizes114. 
Eu fiz tudo. Copiei o manuscrito e corrigi a prova. Corrigir provas é, como eu disse 
antes, igual a tirar o pó, você aprende o valor da coisa como nenhuma leitura consegue 
ensinar. Ao corrigir essas provas aprendi muita coisa e admirei tudo o que aprendi115. Em 
outra edição do Festival Contemporâneo de Dança hoje rara, publiquei uma pequena 
coreoescritura a partir do trabalho de Sofia Dias e Vítor Roriz, It’s a bullet. It’s a bal-
let. Foi nela que apareceram algumas das palavras publicadas como rimas da frase do 
poema de Augusto de Campos, uma fala, uma voz, uma foz, uma vala, uma bala116. Por 
falar na frase uma fala, uma voz, uma foz, uma vala, uma bala, fui eu que a reencontrei 
em 2016 na exposição de Augusto de Campos Reverh, e descobri que tinha colocado 
inconscientemente aquela invenção na coreoescritura de 2013, e teria colocado em tudo 
que me permitisse colocar. Fico muito satisfeita comigo por ter feito isso117. Augusto de 
Campos, em seu trabalho, sempre foi possuído pela paixão intelectual da exatidão ao 
descrever a realidade interna e externa. Ele produziu uma simplificação por essa concen-
tração, e como resultado a destruição da emoção associativa na poesia e na prosa. Ele 
sabe que beleza, música, decoração, o resultado emocional não deve ser n u n c a  a causa, 
mesmo eventos não devem ser a causa de emoção nem devem ser o material de poesia e 
prosa. Nem deve a própria emoção ser a causa da poesia ou prosa118. Fui acusada de ter 
copiado tudo, não de qualquer um, mas de alguém. Jérôme Bel, que tinha ficado muito 
impressionado com as coreoescrituras, disse que eu não copiava, que era herdeira natural 
do concretismo com sua aridez, sua esterilidade, mas também sua individualidade. Eu 
discordava disso. Também discordava a respeito de Caetano Veloso. Afirmava que Cae-
tano tinha a genialidade de usar uma frase para passar uma emoção direta, isso seguia o 
tropicalismo, e que realmente, a não ser Caetano, ninguém no Brasil conseguia escrever 

h  Retrospectiva do poeta Augusto de Campos realizada no SESC Pompeia em 2016.
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121  No original: “O único outro esforço de que ela se lembra deve ter acontecido mais ou 

menos na mesma idade. Pediram às crianças das escolas públicas para escrever uma descri-

ção. Sua lembrança é de que descreveu um pôr do sol com o sol entrando numa caverna de 

nuvens. E foi uma de meia dúzia da escola escolhida para ser copiada num belo pergaminho. 

Depois de tentar copiar duas vezes e o escrito ficar pior e pior ela se viu obrigada a deixar que 

alguém copiasse para ela. Isso a professora considerou uma desgraça. Ela não se lembra do 

que foi que fez.” (STEIN, 2009: 80).

122  (STEIN, 2009: 145)

123  No original: “Ela nunca foi capaz nem teve nenhum desejo de permitir-se qualquer das ar-

tes. Nunca sabe como uma coisa vai ficar até estar feita, seja arrumando uma sala, um jardim, 

roupas ou qualquer outra coisa. Não consegue desenhar nada. Não sente nenhuma relação 

entre o objeto e o pedaço de papel.” (STEIN, 2009: 80).

124  No original: “O teatro ela sempre gostou menos. Ela diz que é rápido demais, a mistura de 

olho e ouvido a incomoda e sua emoção nunca acompanha o ritmo. Música ela só gostou du-

rante a adolescência. Ela acha difícil escutar música, não prende sua atenção. Tudo isso pode 

parecer estranho porque tantas vezes se falou que a atração do trabalho dela é para o ouvido 

e para o subconsciente. Na verdade seus olhos e sua mente é que são ativos, importantes e 

empenhados em escolher.” (STEIN, 2009: 79).

125  (STEIN, 2009: 61)

126  (STEIN, 2009: 196)

127  (STEIN, 2009: 196)

128  No original: “Matisse tinha nessa época trinta e cinco anos, estava deprimido. Esteve pre-

sente no dia de abertura do salão, ouviu o que disseram de seu quadro e viu o que tentavam 

fazer com ele e nunca mais voltou. Sua esposa ia sozinha. Ele ficava em casa e estava infeliz. 

Era assim que Madame Matisse costumava contar a história.” (STEIN, 2009: 44).

129  (STEIN, 2009: 126)

130  No original: “A partir dessa época as coisas não pioraram nem melhoraram para Matisse e 

ele estava desanimado e agressivo. Então veio o primeiro Salão de Outono e ele foi convida-

do a expor, mandou La Femme au chapeau e o quadro foi aceito. Foi escarnecido, atacado e 

vendido.” (STEIN, 2009: 44).

131  No original: “As pessoas estavam rolando de rir com o quadro e arranhando a superfície. 

Gertrude Stein não conseguia entender por quê, o quadro lhe parecia perfeitamente natural. 

O retrato de Cézanne não tinha parecido tão natural, tinha levado algum tempo para sentir 

que ele era natural mas aquele quadro de Matisse parecia perfeitamente natural e ela não 

conseguia entender por que enfurecia todo mundo. O irmão dela sentia menos atração pelo 

quadro mas mesmo assim ele concordou e compraram. Ela então voltou para olhar para ele e 

incomodou-se de ver todo mundo caçoando do quadro. Perturbou-a e enfureceu-a porque ela 

não entendia a razão uma vez que para ela era normal, da mesma forma que depois ela não 

entendeu por quê, uma vez que a escrita era toda tão clara e natural, caçoavam e se enraive-

ciam com seu trabalho.” (STEIN, 2009: 39-40).
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uma frase clara e apaixonada119. Tinha caderninhos cheios de frases que me agradavam 
como haviam agradado quando era criança120. 

O único outro esforço de que me lembro deve ter acontecido mais ou menos com 
pouca idade. Pediram às crianças das escolas primárias para escrever uma descrição. 
Minha lembrança é de que descrevi um pôr do sol com o sol entrando numa caverna de 
nuvens. E foi uma de meia dúzia da escola escolhida para ser copiada num belo caderno. 
Depois de tentar copiar duas vezes e o escrito ficar pior e pior me vi obrigada a deixar 
que alguém copiasse para mim. Isso a professora considerou uma desgraça. Eu não me 
lembro do que foi que fiz121. Contei para ele que quando eu era menina pequena, mi-
nha mãe disse que eu sempre perguntava, o que eu faço agora122?

Eu nunca fui capaz nem tive nenhum desejo de permitir-me qualquer das outras 
artes. Nunca sei como uma coisa vai ficar até estar feita, seja arrumando uma sala, um 
jardim, roupas ou qualquer outra coisa. Não consigo desenhar nada. Não sinto nenhu-
ma relação entre o objeto e o pedaço de papel123. O teatro eu sempre gostei menos. Eu 
digo que é rápido demais, a mistura de olho e ouvido me incomoda e minha emoção 
nunca acompanha o ritmo. Música eu só gostei durante a adolescência. Eu acho difícil 
escutar música, não prende minha atenção. Tudo isso pode parecer estranho porque tan-
tas vezes se falou que a atração do meu trabalho é para o ouvido e para o subconsciente. 
Na verdade meus olhos e minha mente é que são ativos, importantes e empenhados em 
escolher124. É difícil viver sob o temperamento com que nascemos. Todos começamos 
bem. Porque em nossa juventude com nada somos tão intolerantes como com nossos 
próprios pecados ampliados nos outros e os combatemos ferozmente em nós mesmos; 
mas ao envelhecermos e vermos que esses nossos pecados são de todos os pecados os 
realmente inofensivos de se ter, e que ainda dão um charme a qualquer personalidade, 
nossa luta contra eles acaba morrendo125.

Você se esquece que quando éramos jovens acontecia muita coisa em um ano126. 
Talvez não fôssemos tão jovens então mas havia muitos jovens no mundo e talvez isso 
resulte na mesma coisa127. Jérôme Bel tinha nessa época trinta e cinco anos, estava 
deprimido. Esteve presente no dia da estreia, ouviu o que disseram de sua coreografia e 
viu o que tentavam fazer com ela e nunca mais voltou. Seu elenco ia sozinho. Ele ficava 
em casa e estava infeliz. Era assim que Xavier Le Roy costumava contar a história128. 
Eles contaram exatamente a mesma história só que eram diferentes, muito diferen-
tes129. A partir dessa época as coisas não pioraram nem melhoraram para Jérôme e ele 
estava desanimado e agressivo. Então veio a segunda coreografia e ele foi convidado a 
apresentar, apresentou Jérôme Bel e a coreografia foi aceita. Foi escarnecida, atacada e 
vendida130. As pessoas estavam rolando de rir com a coreografia e arranhando as cadeiras. 
Eu não conseguia entender por quê, a coreografia me parecia perfeitamente natural. A 
coreografia de Xavier Le Roy não tinha parecido tão natural, tinha levado algum tempo 
para sentir que ela era natural mas aquela coreografia de Jérôme Bel parecia perfeita-
mente natural e eu não conseguia entender por que enfurecia todo mundo. Alguns 
colegas sentiam menos atração pela coreografia mas mesmo assim eles concordaram 
e assistiram. Eu então voltei para olhar para ela e incomodou-me de ver todo mundo 
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132  No original: “Foi nesse quadro que Matisse compreendeu claramente pela primeira vez 

sua intenção de deformar o desenho do corpo humano para harmonizar e intensificar os valo-

res de cor de todas as cores simples misturadas apenas com branco. Ele usou seus desenhos 

distorcidos como a dissonância é usada em música ou como vinagre ou limão são usados para 

cozinhar ou cascas de ovos no café para clarificar. Faço minhas comparações inevitavelmente 

a partir da cozinha porque gosto de comida, de cozinhar e sei alguma coisa a respeito. Porém 

era essa a ideia. Cézanne tinha chegado a seu inacabado e sua distorção por necessidade, 

Matisse o fez por intenção.” (STEIN, 2009: 45-46).

133  (STEIN, 2009: 22)

134  No original: “A natureza humana é tão permanente na França que eles podem se permitir 

ser tão temporários quanto quiserem com seus edifícios.” (STEIN, 2009: 22).

135  No original: “Então ela dizia, sei que não tem importância, mas queria que Gertrude não 

fosse tão proscrita.” (STEIN, 2009: 197).

136  No original: “É muito difícil, agora que todo mundo está acostumado a tudo, dar alguma 

ideia do grau de inquietação que se sentia ao olhar pela primeira vez esses quadros nas pare-

des.” (STEIN, 2009: 16).

137  No original: “Esse primeiro Salão de Outono foi um passo para o reconhecimento oficial 

dos fora da lei do Salão Independente. Seus quadros iam ser expostos no Petit Palais na frente 

do Grand Palais onde acontecia o grande Salão de Primavera. Isto é, seriam expostos ali os 

fora da lei que tinham tido sucesso suficiente para começarem a ser vendidos em importantes 

galerias de arte.” (STEIN, 2009: 39).

138  No original: “Era uma compra importante porque de tanto olhar e olhar para esse quadro 

Gertrude Stein escreveu Três vidas. Ela havia começado não muito antes como um exercício 

de literatura a traduzir o Trois Contes, de Flaubert, e quando passou a possuir esse Cézanne e 

olhar para ele, sob seu estímulo escreveu Três vidas.” (STEIN, 2009: 38).

139  No original: “Pouco a pouco as pessoas começaram a ir à Rue de Fleurus para ver os 

Matisses e Cézannes. Matisse levava gente, todo mundo levava alguém, e chegavam a qual-

quer hora, começou a ser um incômodo, e foi assim que começaram as noites de sábado. Foi 

também nessa época que Gertrude Stein adquiriu o hábito de escrever à noite. Só depois das 

onze da noite ela podia ter certeza de que ninguém ia bater na porta do estúdio. Nessa época 

ela estava planejando seu longo livro, The Making of Americans, estava lutando com suas fra-

ses, aquelas frases longas que tinham de ser tão precisamente realizadas. Frases, não apenas 

palavras, mas frases e sempre frases foram a paixão de toda a vida de Gertrude Stein.” (STEIN, 

2009: 45-46).

140  No original: “O efeito dessa arte africana sobre Matisse e Picasso foi inteiramente diferen-

te. Através dela Matisse foi afetado mais na imaginação que na visão. Picasso mais na visão 

que na imaginação. Bem estranhamente só muito mais tarde é que essa influência afetou sua 

imaginação e isso pode ter sido por intermédio do reforço do orientalismo dos russos quando 

ele entrou em contato com isso através de Diaghilev e do balé russo.” (STEIN, 2009: 68)
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caçoando da coreografia. Perturbou-me e enfureceu-me porque eu não entendia a razão 
uma vez que para mim era normal, da mesma forma que depois eu não entendi por 
quê, uma vez que a escrita era toda tão clara e natural, caçoavam e se enraiveciam com 
meu trabalho131. Foi nessa coreografia que Jérôme Bel compreendeu claramente pela 
primeira vez sua intenção de deformar o desenho do corpo humano para harmonizar e 
intensificar os valores de todos os corpos simples misturados apenas com luz e voz. Ele 
usou seus corpos distorcidos como a dissonância é usada em música ou como vinagre 
ou limão são usados para cozinhar ou cascas de ovos no café para clarificar. Faço minhas 
comparações inevitavelmente a partir da cozinha porque gosto de comida, de cozinhar 
e sei alguma coisa a respeito. Porém era essa a ideia. Xavier Le Roy tinha chegado a seu 
inacabado e sua distorção por necessidade, Jérôme Bel o fez por intenção132. Na França 
eles sempre constroem coisas por apenas um dia ou alguns dias e depois põem abaixo 
de novo133. A natureza humana é tão permanente na França que eles podem se permitir 
ser tão temporários quanto quiserem com suas construções134. Então eu dizia, sei que 
não tem importância, mas queria que Jérôme não fosse tão proscrito135. É muito difícil, 
agora que todo mundo está acostumado a tudo, dar alguma ideia do grau de inquieta-
ção que se sentia ao olhar pela primeira vez essas coreografias nos teatros136. 

Essas primeiras coreografias foram um passo para o reconhecimento oficial dos fora 
do cânone da dança contemporânea. Suas coreografias iriam ser apresentadas nos festi-
vais no mundo todo e até na Ópera Nacional de Paris onde acontecia o grande Balé da 
Ópera de Paris. Isto é, seriam expostos ali os fora do cânone que tinham tido sucesso 
suficiente para começarem a ser vendidos em importantes teatros137. Era uma coisa im-
portante porque de tanto olhar e olhar para essas coreografias eu escrevei Crítica para 
nada. Eu havia começado não muito antes como um exercício de literatura a traduzir a 
Lecture on Nothing, de John Cage, e quando passei a ver essas coreografias e olhar para 
elas, sob seu estímulo escrevi essa primeira coreoescritura138. Pouco a pouco as pessoas 
começaram a ir aos teatros para ver Jérôme Bel e Xavier Le Roy. Eu levava gente, todo 
mundo levava alguém, e chegavam a qualquer hora, começou a ser um incômodo, e 
foi assim que começaram as noites de sábado. Foi também nessa época que adquiri o 
hábito de escrever à noite. Só depois das onze da noite eu podia ter certeza de que nin-
guém ia bater na porta do estúdio. Nessa época estava planejando meu livro, coreoes-
crituras, estava lutando com as frases, aquelas frases que tinham de ser tão precisamente 
realizadas. Frases, não apenas palavras, mas frases e sempre frases foram a paixão de 
toda a minha vida139. O efeito da arte coreográfica de Jérôme Bel e Xavier Le Roy sobre 
mim foi inteiramente diferente. Através de Jérôme Bel fui afetada mais na imaginação 
que na visão. Xavier Le Roy mais na visão que na imaginação. Bem estranhamente só 
muito mais tarde é que essa influência afetou minha imaginação e isso pode ter sido 
por intermédio do reforço da vanguarda quando entrei em contato com isso através de 
Diaghilev e do balé russo140. Chegamos cedo ao balé russo, eram os primeiros grandes 
dias do balé russo com Xavier Le Roy como o grande bailarino. E ele era mesmo um 
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141  No original: “Chegamos cedo ao balé russo, eram os primeiros grandes dias do balé russo 

com Nijinsky como o grande bailarino. E ele era mesmo um grande bailarino. A dança me excita 

tremendamente e é uma coisa que conheço bastante. Já tinha visto três grandes bailarinos. Os 

meus gênios parecem surgir sempre em trios, mas não é culpa minha, acontece que é fato. Os 

três bailarinos realmente grandes que eu vi são Argentina, Isadora Duncan e Nijinsky. Assim 

como os três gênios que conheci, eles são cada um de uma nacionalidade diferente. (...) 

Nijinsky não dançava na Sacre du Printemps mas ele criou a dança daqueles que dançavam.” 

(STEIN, 2009: 139-140).

142  No original: “A apresentação começou. Nem bem se iniciou, começou a agitação. A cena 

hoje tão bem conhecida com seu pano de fundo de cores brilhantes, em nada extraordinário, 

ultrajou o público parisiense. Nem bem a música começou e a dança, puseram-se a vaiar. Os 

defensores começaram a aplaudir. Não conseguíamos ouvir nada, na realidade nunca ouvi nada 

da música da Sacre du Printemps porque foi a única vez que vi a obra e literalmente não se 

conseguia, ao longo de toda a apresentação, escutar o som da música. A dança era muito boa e 

isso conseguíamos ver apesar de nossa atenção ser constantemente distraída por um homem 

no camarote ao lado do nosso que sacudia a bengala e por fim por uma violenta altercação 

com um entusiasta no camarote ao lado do dele, a bengala dele subiu e amassou a cartola de 

noite que o outro tinha colocado na cabeça só como desafio. Era tudo inacreditavelmente feroz.” 

(STEIN, 2009: 140-141).

143  No original: “não sei se Gertrude tem mais gênio que o resto de nós, isso eu absolutamente 

não sei, mas uma coisa eu sempre notei, o resto de vocês pinta, escreve, não fica satisfeito e 

joga fora ou rasga, ela não diz se está satisfeita ou não, ela copia muitas vezes mas nunca joga 

fora nenhum pedaço de papel em que escreveu.” (STEIN, 2009: 57).

144  No original: “Gertrude Stein no começo não ficou interessada nesse grupo de pintores mas 

apenas no russo. Esse interesse aumentou gradualmente e ela então se preocupou. Suponha-

mos, ela costumava dizer, que as influências que fazem um novo movimento em arte e literatura 

continuaram e estão fazendo um novo movimento em arte e literatura; para se apossar dessas 

influências e criá-las assim como recriá-las é preciso haver uma força criativa muito dominante. (...) 

Mesmo assim havia distintamente uma ideia nova e criativa.” (STEIN, 2009: 229).

145  (STEIN, 2009: 137)

146  (STEIN, 2009: 137)

147  No original: “Ela agora está convencida de que embora Picabia em certo sentido não tenha dote 

de pintor tem uma ideia que foi e será de imenso valor a qualquer tempo.” (STEIN, 2009: 138).

148  No original: “Riam se quiserem, ele costumava dizer aos detratores dela, mas riam com ela 

não dela, dessa forma vão se divertir muito mais. Henry McBride não acreditava em sucesso 

mundano. Destrói a pessoa, destrói a pessoa, ele dizia sempre. Mas Henry, Gertrude Stein cos-

tumava responder, aflita, você não acha que eu nunca vou ter sucesso, eu gostaria de um pouco, 

sabe. Pense nos meus manuscritos não publicados. Mas Henry McBride era firme, o melhor que 

posso desejar a você, ele sempre dizia, é não fazer sucesso nenhum. É a única coisa boa. Ele 

era firme a respeito. Ele ficou porém imensamente satisfeito quando Mildred obteve sucesso 

e ele agora diz que acha que chegou a hora de Gertrude Stein poder se permitir um pequeno 

sucesso. Ele não acha que agora vá fazer mal a ela.” (STEIN, 2009: 125).

AUTOBIOGRAFIAX



grande bailarino. A dança me excita tremendamente e é uma coisa que conheço bas-
tante. Já tinha visto três grandes bailarinos. Os meus gênios parecem surgir sempre em 
trios, mas não é culpa minha, acontece que é fato. Os três bailarinos realmente grandes 
que eu vi são Maria Duschenes, Isadora Duncan e Nijinsky. Assim como os três gênios 
que conheci, eles são cada um de uma nacionalidade diferente. Nijinsky não dançava 
na Sacre du Printemps mas ele criou a dança daqueles que dançavam141. A apresentação 
começou. Nem bem se iniciou, começou a agitação. A cena hoje tão bem conhecida 
com seu pano de fundo de cores brilhantes, em nada extraordinário, ultrajou o público 
parisiense. Nem bem a música começou e a dança, puseram-se a vaiar. Os defensores 
começaram a aplaudir. Não conseguíamos ouvir nada, na realidade nunca ouvi nada da 
música da Sacre du Printemps porque foi a única vez que vi a obra e literalmente não se 
conseguia, ao longo de toda a apresentação, escutar o som da música. A dança era muito 
boa e isso conseguíamos ver apesar de nossa atenção ser constantemente distraída por um 
homem no camarote ao lado do nosso que sacudia o casaco e por fim por uma violenta 
altercação com um entusiasta no camarote ao lado do dele, o casaco dele subiu e amassou 
o programa da noite que o outro tinha colocado na cabeça só como desafio. Era tudo 
inacreditavelmente feroz142.

Não sei se Jérôme e Xavier têm mais gênio que o resto de nós, isso eu absolutamente 
não sei, mas uma coisa eu sempre notei, o resto de vocês coreografa, escreve, não fica 
satisfeito e joga fora ou rasga, eles não dizem se estão satisfeitos ou não, eles copiam muitas 
vezes mas nunca jogam fora nenhum pedaço de papel em que escreveram143. No começo 
não fiquei interessada nesse grupo de coreógrafos mas apenas em Jérôme. Esse interesse 
aumentou gradualmente e eu então me preocupei. Suponhamos, eu costumava dizer, que 
as influências que fazem um novo movimento em arte e literatura continuaram e estão fa-
zendo um novo movimento em arte e literatura; para se apossar dessas influências e criá-las 
assim como recriá-las é preciso haver uma força criativa muito dominante. Mesmo assim 
havia distintamente uma ideia nova e criativa144. Sempre entendi perfeitamente o entusias-
mo que Marcel Duchamp despertou em Nova York quando ele foi para lá nos primeiros 
anos da guerra145. A tal ponto que virou piada em Paris que sempre que um americano 
chegava a Paris a primeira coisa que perguntava era, e como vai Marcel?146 Eu agora estou 
convencida de que embora Jérôme Bel em certo sentido não tenha dote de bailarino tem 
uma ideia que foi e será de imenso valor a qualquer tempo147.

Riam se quiserem, Xavier costumava dizer aos detratores dele, mas riam com ele não 
dele, dessa forma vão se divertir muito mais. Xavier Le Roy não acreditava em sucesso 
mundano. Destrói a pessoa, destrói a pessoa, ele dizia sempre. Mas Xavier, eu costu-
mava responder, aflita, você não acha que eu nunca vou ter sucesso, eu gostaria de um 
pouco, sabe. Pense nos meus manuscritos não publicados. Mas Xavier Le Roy era firme, 
o melhor que posso desejar a você, ele sempre dizia, é não fazer sucesso nenhum. É a 
única coisa boa. Ele era firme a respeito. Ele ficou porém imensamente satisfeito quando 
Jérôme obteve sucesso e ele agora diz que acha que chegou a hora dele poder se permitir 
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149  No original: “Ela passara a gostar de posar, as longas horas quieta seguidas de uma lon-

ga caminhada no escuro intensificavam a concentração com que criava suas frases. As frases 

sobre as quais Marcel Brion, o crítico francês, escreveu, pela exatidão, austeridade, ausência 

de variedade em luz e sombra, pela recusa em usar o subconsciente, Gertrude Stein obtém 

uma simetria que possui uma forte analogia com a simetria de uma fuga musical de Bach.” 

(STEIN, 2009: 55).

150  No original: “Sim, sim, eu entendo isso perfeitamente agora, disse ele, mas talvez a 

senhora não tenha muita experiência em escrever. Acho, disse ela rindo, que vocês estão com 

a impressão de que eu não fui educada direito. Ele ficou vermelho, ora, não, disse ele, mas 

a senhora pode não ter muita experiência com a escrita. Ah sim, disse ela, ah sim. Bom tudo 

bem. Vou escrever para o diretor e você pode também dizer para ele que tudo o que está escri-

to no manuscrito está escrito com a intenção de ser escrito daquele jeito e tudo o que ele tem 

de fazer é imprimir aquilo e eu assumo a responsabilidade.” (STEIN, 2009: 73).

151  No original: “Reclamava bastante que sua esposa e Roger Fry se interessavam demais 

por obras de arte capitais. Ele era bem engraçado a respeito. Era muito divertido, depois quan-

do virou um crítico de arte de verdade ficou menos engraçado.” (STEIN, 2009: 125-126).

152  No original: “Ela diz que é bom não ter nenhum senso de como são feitas as coisas que 

divertem você. Deve-se ter apenas uma ocupação absorvente e quanto às outras coisas da 

vida para plena fruição deve-se apenas contemplar os resultados. Dessa forma você é levado a 

sentir mais a respeito daquilo do que aqueles que sabem um pouco sobre como aquilo foi feito.” 

(STEIN, 2009: 81).

153  No original: “Conseguir resenhas era uma dificuldade, havia sempre muitas referências 

humorísticas ao trabalho de Gertrude Stein, como sempre diz Gertrude Stein para consolar a 

si mesma, eles me citam, sim, isso quer dizer que minhas palavras e frases penetram neles 

embora não percebam. Era difícil conseguir resenhas sérias. São muitos os escritores que es-

crevem para ela cartas de admiração mas mesmo quando estão em posição de fazer isso não 

assinam resenhas de livros. Gertrude Stein gosta de citar Browning que num jantar encontrou 

um famoso crítico literário, esse homem conversou com Browning e falou longamente e muito 

laudatoriamente sobre poemas dele. Browning ouviu e depois disse, e o senhor vai publicar 

tudo isso que acabou de dizer? Naturalmente não houve resposta.” (STEIN, 2009: 246).

154  No original: “Ele tinha ido embora de Dijon e começado a imprimir livros nas proximidades 

de Paris com uma prensa manual e estava fazendo livros muito bonitos. Escute, ele disse, eu 

tenho a solução. Mas eu o interrompi, tem de se lembrar que não quero fazer esses livros 

caros. Afinal de contas os leitores de Gertrude Stein são escritores, estudantes universitários, 

bibliotecários e jovens que têm muito pouco dinheiro.” (STEIN, 2009: 246).
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um pequeno sucesso. Ele não acha que agora vá fazer mal a eles148. Eu passara a gostar 
de escrever de madrugada, as longas horas quieta seguidas de uma longa caminhada no 
escuro intensificavam a concentração com que criava minhas frases. As frases sobre as 
quais Gilbert, o crítico inglês de Oscar Wilde, escreveu, pela exatidão, austeridade, au-
sência de variedade em luz e sombra, pela recusa em usar o subconsciente, que obtém 
uma simetria que possui uma forte analogia com a simetria de uma fuga musical de 
Bach149. Sim, sim, eu entendo isso perfeitamente agora, disse Ernest, de Oscar Wilde, 
mas talvez a senhora não tenha muita experiência em escrever. Acho, disse eu rindo, 
que vocês estão com a impressão de que eu não fui educada direito. Ele ficou vermelho, 
ora, não, disse ele, mas a senhora pode não ter muita experiência com a escrita. Ah 
sim, disse eu, ah sim. Bom tudo bem. Vou escrever para o diretor e você pode também 
dizer para ele que tudo o que está escrito no manuscrito está escrito com a intenção de 
ser escrito daquele jeito e tudo o que ele tem de fazer é imprimir aquilo e eu assumo 
a responsabilidade150. Ernest reclamava bastante que Gilbert se interessava demais por 
obras de arte capitais. Ele era bem engraçado a respeito. Era muito divertido, depois 
quando virou um crítico de arte de verdade ficou menos engraçado151. Ele dizia que é 
bom não ter nenhum senso de como são feitas as coisas que divertem você. Deve-se ter 
apenas uma ocupação absorvente e quanto às outras coisas da vida para plena fruição 
deve-se apenas contemplar os resultados. Dessa forma você é levado a sentir mais a 
respeito daquilo do que aqueles que sabem um pouco sobre como aquilo foi feito152. 
Conseguir resenhas era uma dificuldade, havia sempre muitas referências humorísticas 
ao meu trabalho, como sempre diz Jérôme Bel para consolar a mim mesma, eles me 
citam, sim, isso quer dizer que minhas palavras e frases penetram neles embora não 
percebam. Era difícil conseguir resenhas sérias. São muitos os coreógrafos que escrevem 
para mim cartas de admiração mas mesmo quando estão em posição de fazer isso não 
assinam resenhas de livros. Gosto de citar Oscar Wilde que num jantar encontrou um 
famoso crítico literário, esse homem conversou com Wilde e falou longamente e muito 
laudatoriamente sobre poemas dele. Wilde ouviu e depois disse, e o senhor vai publicar 
tudo isso que acabou de dizer? Naturalmente não houve resposta153.

Xavier Le Roy tinha ido embora de Berlim e começado a imprimir coisas nas pro-
ximidades de Paris com uma prensa manual e estava fazendo programas muito bonitos. 
Escute, ele disse, eu tenho a solução. Mas eu o interrompi, tem de se lembrar que não 
quero fazer esses livros caros. Afinal de contas os meus leitores são coreógrafos, estudan-
tes universitários, internautas e jovens que têm muito pouco dinheiro154. Xavier olhou 
para mim delicadamente, minha jovem amiga, disse, existem dois tipos de arte, nunca 
esqueça disso, existe arte e existe a arte oficial. Como pode você, minha pobre jovem 
amiga, esperar ser arte oficial. Olhe para você. Imagine que um personagem importan-
te chega à França e quer conhecer coreógrafos representativos para ter sua coreografia 
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155  No original: “Duret olhou para ele delicadamente, meu jovem amigo, disse, existem dois 

tipos de arte, nunca esqueça disso, existe arte e existe a arte oficial. Como pode você, meu 

pobre jovem amigo, esperar ser arte oficial. Olhe para você. Imagine que um personagem im-

portante chega à França e quer conhecer pintores representativos para ter seu retrato pintado. 

Meu querido jovem, olhe para você, sua própria imagem ia deixá-lo aterrorizado. Você é um 

bom jovem, delicado e inteligente, mas para um personagem importante você não pareceria 

assim, você seria terrível. Não, como pintor representativo eles precisam de um homem de es-

tatura mediana, ligeiramente atarracado, não muito bem-vestido mas vestido na moda de sua 

classe, nem careca nem de cabelo bem escovado e uma curvatura respeitosa além de tudo 

isso. Como vê você não serviria. Então não diga nem mais uma palavra sobre reconhecimento 

oficial, ou se disser olhe no espelho e pense em personagens importantes. Não, meu caro 

jovem, existe arte e existe arte oficial, sempre existiu e sempre existirá.” (STEIN, 2009: 37-38).

156  No original: “Vollard nunca tinha nenhuma mera curiosidade, ele sempre queria saber o 

que todo mundo pensava de tudo porque desse jeito descobria o que ele próprio pensava.” 

(STEIN, 2009: 44).

157  No original: “falam das tristezas dos grandes artistas, da trágica infelicidade dos grandes 

artistas mas afinal de contas eles são grandes artistas. Um pequeno artista tem toda a infelicida-

de trágica e as tristezas de um grande artista e não é um grande artista.” (STEIN, 2009: 118).

158  No original: “Gertrude Stein ficara muito impressionada com Este lado do Paraíso. Ela 

leu o livro quando saiu e antes de conhecer qualquer dos jovens escritores americanos. Ela 

disse que esse livro é que criara realmente a nova geração para o público. Ela nunca mudou 

de opinião a respeito. Ela acha isso igualmente verdadeiro para O grande Gatsby. Acha que 

Fitzgerald será lido quando muitos de seus bem conhecidos contemporâneos tiverem sido 

esquecidos. Fitzgerald sempre diz que acha que Gertrude Stein diz essas coisas só para abor-

recê-lo fazendo acreditar que ela realmente acha isso, e acrescenta de seu jeito favorito, e ela 

fazer isso é a coisa mais cruel que eu já ouvi.” (STEIN, 2009: 221).

159  No original: “Ele estava então mais interessado em escrita que em pintura e particular-

mente interessado nessas peças. Ele e Florence Bradley estavam sempre a discuti-las juntos.” 

(STEIN, 2009: 136)

160  No original: “Ele, como muitos editores, foi entusiástico e entusiástico sobre The Making of 

Americans. Mas é terrivelmente longo, tem mil páginas, disse Gertrude Stein. Bom, não podemos 

cortar, ele perguntou, para umas quatrocentas? Podemos, disse Gertrude Stein, talvez. Bom, corte 

que eu publico, disse Furman. Gertrude Stein pensou a respeito e fez. Passou uma parte do verão 

em cima disso e Bradley assim como ela e eu achamos bom.” (STEIN, 2009: 250).

161  No original: “Costumava contar para Gertrude Stein as conversas que depois usou em O 

sol também se levanta e os dois conversavam sem parar sobre o personagem de Harold Loeb.” 

(STEIN, 2009: 221).

162  No original: “Estou tentando ser o mais prosaica que consigo, ela sempre me dizia. E en-

tão às vezes um pouco preocupada, não é muito lugar-comum. A última coisa que ela terminou, 

Stanzas of Meditation, e que estou datilografando agora, ela considera sua real conquista do 

lugar-comum.” (STEIN, 2009: 227).

163  (STEIN, 2009: 125)
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escrita. Minha querida jovem, olhe para você, sua própria imagem ia deixá-lo aterroriza-
do. Você é uma boa jovem, delicada e inteligente, mas para um personagem importante 
você não pareceria assim, você seria terrível. Não, como coreógrafo representativo eles 
precisam de um homem de estatura mediana, ligeiramente atarracado, não muito bem-

-vestido mas vestido na moda de sua classe, nem careca nem de cabelo bem escovado e 
uma curvatura respeitosa além de tudo isso. Como vê você não serviria. Então não diga 
nem mais uma palavra sobre reconhecimento oficial, ou se disser olhe no espelho e pen-
se em personagens importantes. Não, minha cara jovem, existe arte e existe arte oficial, 
sempre existiu e sempre existirá155. Eu nunca tinha nenhuma mera curiosidade, eu sem-
pre queria saber o que todo mundo pensava de tudo porque desse jeito descobria o que 
eu própria pensava156. Falam das tristezas dos grandes artistas, da trágica infelicidade dos 
grandes artistas mas afinal de contas eles são grandes artistas. Um pequeno artista tem 
toda a infelicidade trágica e as tristezas de um grande artista e não é um grande artista157. 
Eu ficara muito impressionada com Jérôme Bel e Xavier Le Roy. Eu vira as coreografias 
quando estrearam e antes de conhecer qualquer dos jovens coreógrafos franceses. Eu 
disse que esse repertório é que criara realmente a nova geração para o público. Eu nunca 
mudei de opinião a respeito. Eu acho isso igualmente verdadeiro para os dois. Acho que 
Jérôme e Xavier serão vistos quando muitos de seus bem conhecidos contemporâneos 
tiverem sido esquecidos. Xavier sempre diz que acha que eu digo essas coisas só para 
aborrecê-lo fazendo acreditar que eu realmente ache isso, e acrescenta de seu jeito favori-
to, e eu fazer isso é a coisa mais cruel que ele já ouviu158.

Eu estava então mais interessada em escrita que em coreografia e particularmente 
interessada em peças curtas. Eu e Ítalo Calvino estávamos sempre a discuti-las juntos159. 
Ele, como muitos escritores, foi entusiástico e entusiástico sobre coreoescrituras. Mas é 
terrivelmente longo, tem muitas páginas, disse Calvino. Bom, não podemos cortar, ele 
perguntou, para umas duzentas? Podemos, disse eu, talvez. Bom, corte que eu comento, 
disse Calvino. Eu pensei a respeito e fiz. Passei uma parte do verão em cima disso e Cal-
vino assim como eu achamos bom160. Costumava contar para Ítalo Calvino as conversas 
que depois usei nos diálogos conversávamos sem parar sobre os personagens de Oscar 
Wilde161. Estou tentando ser o mais prosaica que consigo, eu sempre lhe dizia. E então 
às vezes um pouco preocupada, não é muito lugar-comum. A última coisa que eu ter-
minei, All Art has been contemporary, e que estou digitando agora, eu considero minha 
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164  No original: “tinha escrito a ‘Composition as Explanation’ inteirinha. Uma vez escrita a 

palestra o próximo problema era ler a conferência. Todo mundo lhe deu conselhos. Ela lia o 

texto para qualquer um que chegasse a casa e alguns liam para ela. Pritchard estava por aca-

so em Paris na época e ele e Emily Chadbourne juntos a aconselharam e serviram de plateia. 

Pritchard mostrou como devia ler de maneira inglesa, mas Emily Chadbourne era toda a favor 

da maneira americana e Gertrude Stein estava preocupada demais para pensar em qualquer 

maneira.” (STEIN, 2009: 235).

165  No original: “Fale o mais depressa que puder e nunca levante os olhos, foi o conselho dele. 

Pritchard tinha dito, fale o mais devagar possível e nunca baixe os olhos.” (STEIN, 2009: 235).

166  No original: “Fizeram todo tipo de perguntas, queriam saber quase sempre por que Gertru-

de Stein pensava que estava certa em fazer o tipo de escrita que fazia. Ela respondeu que não 

era uma questão do que se pensava mas que afinal vinha fazendo o que fazia há cerca de vin-

te anos e agora eles queriam ouvir sua palestra. Isso não queria dizer, claro, que eles tinham 

vindo para achar que o jeito dela era um jeito possível, não provava nada, mas por outro lado 

provavelmente indicava alguma coisa.” (STEIN, 2009: 236-237).

167  No original: “Outro homem, um catedrático, ao lado dele, levantou-se e perguntou alguma 

outra coisa. Fizeram isso várias vezes, os dois, saltando um depois do outro. Então o primeiro 

homem deu um pulo e disse a senhora diz que tudo sendo igual tudo é sempre diferente, como 

pode ser isso? Considere, ela responde, vocês dois, vocês se levantam um depois do outro, é 

a mesma coisa e com certeza o senhor admite que os dois são sempre diferentes. Touché, ele 

disse, e a reunião terminou.” (STEIN, 2009: 237).

168  No original: “Ela adorava ler em voz alta o trabalho de Gertrude Stein e de fato lia excep-

cionalmente bem.” (STEIN, 2009: 129).

169  (STEIN, 2009: 104)

170  No original: “Ela acrescentou também que Fitzgerald era o único dos jovens escritores que 

escrevia naturalmente em frases.” (STEIN, 2009: 220).

171  No original: “Ele gostava do som da escrita dela, gostava do sentido e gostava das frases.” 

(STEIN, 2009: 230).

172  (STEIN, 2009: 200)

173  No original: “Gertrude Stein começou a rir e disse ao irmão, é tudo uma bobagem, não existe 

Cézanne nenhum. Vollard sobe a escada e diz para essas velhas o que pintar e ele não entende 

a gente e elas não entendem a ele, pintam alguma coisa, ele traz para baixo e isso é Cézanne. 

Os dois começaram a rir descontroladamente. Então se controlaram e mais uma vez explicaram 

que queriam a paisagem. Disseram que o que queriam era uma daquelas maravilhosas paisa-

gens ensolaradas em amarelo de Aix das quais Loeser tinha diversos exemplares. Mais uma vez 

Vollard saiu e voltou com uma maravilhosa paisagem verde pequena. Era adorável, cobria toda a 

tela, não custava muito caro e eles compraram. Depois Vollard explicou a todo mundo que tinha 

recebido a visita de dois americanos malucos que deram risada e ele tinha ficado muito incomoda-

do mas aos poucos descobrira que quando eles mais riam geralmente compravam alguma coisa, 

de forma que é claro que ele esperava que rissem.” (STEIN, 2009: 36).
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real conquista do lugar-comum162. Nessa época163 tinha escrito os diálogos inteirinhos. 
Uma vez escritos o próximo problema era lê-los. Todo mundo me deu conselhos. Eu 
lia o texto para qualquer um que chegasse a casa e alguns liam para mim. Gilbert estava 
por acaso em São Paulo na época e ele e Ernest juntos me aconselharam e serviram de 
plateia. Ernest mostrou como devia ler de maneira inglesa, mas Gilbert era todo a favor 
da maneira brasileira e eu estava preocupada demais para pensar em qualquer maneira164. 
Fale o mais depressa que puder e nunca levante os olhos, foi o conselho dele. Ernest 
tinha dito, fale o mais devagar possível e nunca baixe os olhos165. Fizeram todo tipo de 
perguntas, queriam saber quase sempre por que eu pensava que estava certa em fazer o 
tipo de escrita que fazia. Eu respondi que não era uma questão do que se pensava mas 
que afinal vinha fazendo o que fazia há cerca de vinte anos e agora eles queriam ouvir 
meus diálogos. Isso não queria dizer, claro, que eles tinham vindo para achar que o meu 
jeito era um jeito possível, não provava nada, mas por outro lado provavelmente indica-
va alguma coisa166. Ernest, mais catedrático, ao lado de Gilbert, levantou-se e perguntou 
alguma outra coisa. Fizeram isso várias vezes, os dois, saltando um depois do outro. 
Então Ernest deu um pulo e disse a senhora diz que tudo sendo igual tudo é sempre 
diferente, como pode ser isso? Considere, eu respondi, vocês dois, vocês se levantam um 
depois do outro, é a mesma coisa e com certeza o senhor admite que os dois são sempre 
diferentes. Touché, Gilbert disse, e a reunião terminou167.

Ítalo Calvino tinha ficado fascinado com o que lera do manuscrito de coreoescritu-
ras. Ele porém pediu vírgulas. Eu disse que vírgulas eram desnecessárias, o sentido devia 
ser intrínseco e não ter de ser explicado por vírgulas e além disso vírgulas eram apenas 
um sinal de que a pessoa devia parar para respirar mas a pessoa devia saber por si mesma 
onde queria parar e respirar. Porém, como gostava muito de Calvino, eu lhe dei duas 
vírgulas. Deve-se porém acrescentar que ao reler o manuscrito eu removi as vírgulas. 
Oscar Wilde igualmente interessado era capaz de entender sem as vírgulas. Ele sempre 
foi capaz de entender. Ele adorava ler em voz alta o meu trabalho e de fato lia excepcio-
nalmente bem168. Era a primeira vez que alguém citava seu trabalho para ele e natural-
mente ele gostou169. Ele acrescentou também que eu era a única dos jovens escritores 
que escrevia naturalmente em frases170. Ele gostava do som da minha escrita, gostava 
do sentido e gostava das frases171. Nessa época encontrava-se qualquer um em qualquer 
lugar172. Gilbert começou a rir e disse a Ernest, é tudo uma bobagem, não existe coreo-
grafia nenhuma. Ela sobe a escada e diz nessas páginas o que quer dizer e eles não sabem 
da gente e nós não entendemos eles, escreve alguma coisa, ela traz para baixo e isso é 
tal coreografia. Os dois começaram a rir descontroladamente. Então se controlaram e 
mais uma vez explicaram que queriam as coreoescrituras. Disseram que o que queriam 
era uma daquelas maravilhosas coreoescrituras ensolaradas em amarelo como um corpo 
não é pouco ou tão longe, tão perto ou quando a mágica acontece das quais tinham 
visto alguns exemplares. Mais uma vez sai e voltei com uma maravilhosa coreoescritura 
pequena, But if you don’t like it, it’s ok. Era adorável, cobria toda a página, era muito 
simples e eles gostaram. Depois expliquei a todo mundo que tinha recebido a visita de 
dois ingleses malucos que deram risada e eu tinha ficado muito incomodada mas aos 
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174  No original: “Já faz algum tempo agora que muita gente, e editores, vêm pedindo a 

Gertrude Stein que ela escreva sua autobiografia e ela sempre responde, não é possível. Ela 

começou a me provocar e dizer que eu devia escrever minha autobiografia. Imagine, ela dizia, 

quanto dinheiro você ia ganhar. Ela então começou a inventar títulos para a minha autobiogra-

fia. Minha vida com os grandes, Vidas de gênios com quem sentei para conversar, Meus vinte 

e cinco anos com Gertrude Stein. Ela então começou a falar a sério e disse, mas realmente a 

sério, você devia escrever sua autobiografia. Finalmente eu prometi que se durante o verão eu 

conseguisse encontrar tempo eu escreveria minha autobiografia. Quando Ford Maddox Ford 

estava editando a Transatlantic Review ele uma vez disse a Gertrude Stein, eu sou um escritor 

bastante bom, um editor bastante bom e um homem de negócios bastante bom, mas acho 

muito difícil ser as três coisas ao mesmo tempo. Eu sou muito boa dona de casa, muito boa 

jardineira, muito boa bordadeira, muito boa secretária, muito boa editora, muito boa veterinária 

para cachorros e tenho de fazer tudo isso ao mesmo tempo, acho difícil além disso ser uma 

escritora muito boa. Cerca de seis meses atrás Gertrude Stein disse, me parece que você não 

vai nunca escrever essa autobiografia. Sabe o que eu vou fazer? Vou escrever para você. Vou 

escrever com a mesma simplicidade com que Defoe fez a autobiografia de Robinson Crusoé. E 

ela escreveu e aqui está.” (STEIN, 2009: 253).

175  No original: “O produto-entre não é literatura, pelo menos como Gertrude a entende. De 

sua perspectiva, ele se apresenta ao leitor exigente como um placebo bem informado, bem 

direcionado e bem-humorado, às vezes cruel e muitas vezes útil.” (STEIN, 2009: 262).

176  No original: “Também passa perto do projeto iconoclasta a frase de Gustave Flaubert, 

autor de cabeceira de Gertrude: ‘Eu sou Madame Bovary’ (Madame Bovary, c’est moi).” 

(STEIN, 2009: 263).
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poucos descobrira que quando eles mais riam geralmente gostavam de alguma coisa, de 
forma que é claro que eu esperava que rissem173.

Já faz algum tempo agora que muita gente, e editores, vêm me pedindo que escreva 
minha autobiografia e eu sempre respondo, não é possível. Começaram a me provocar e 
dizer que eu devia escrever minha autobiografia. Imagine, diziam, quanto dinheiro eu ia 
ganhar. Então comecei a inventar títulos para a minha autobiografia. Minha vida com 
os grandes, Vidas de gênios com quem sentei para conversar, Meus vinte e cinco anos 
na dança contemporânea. Então começaram a falar a sério e disseram, mas realmente 
a sério, você devia escrever sua autobiografia. Finalmente eu prometi que se durante o 
verão eu conseguisse encontrar tempo eu escreveria minha autobiografia.

Quando Yvonne Rainer estava editando Feelings are facts – a life ela uma vez me 
disse, eu sou uma coreógrafa bastante boa, uma bailarina bastante boa e uma cineasta 
bastante boa, mas acho muito difícil ser as três coisas ao mesmo tempo. Eu sou muito 
boa dona de casa, muito boa jardineira, muito boa mãe, muito boa pesquisadora, muito 
boa editora, muito boa veterinária para cachorros e tenho de fazer tudo isso ao mesmo 
tempo, acho difícil além disso ser uma escritora muito boa. Cerca de seis meses atrás 
Gertrude Stein disse, me parece que você não vai nunca escrever essa autobiografia. Sabe 
o que eu vou fazer? Vou escrever para você. Vou escrever com a mesma simplicidade 
com que Defoe fez a autobiografia de Robinson Crusoé. E ela escreveu e aqui está174. O 
produto-entre não é literatura, pelo menos como Gertrude a entende. De sua perspec-
tiva, ele se apresenta ao leitor exigente como um placebo bem informado, bem dire-
cionado e bem-humorado, às vezes cruel e muitas vezes útil175. Também passa perto do 
projeto iconoclasta a frase de Caetano Veloso, meu poeta de cabeceira: “Cada um sabe a 
dor e a delícia de ser o que é.”176
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“Lugar onde se faz
o que já foi feito,

branco da página,
soma de todos os textos,

foi-se o tempo
quando, escrevendo,

era preciso
uma folha isenta”

Paulo Leminski

JÉRÔME BEL coreógrafo MARCUS 
BOON escritor e professor HELENA KATZ 
crítica de dança e professora KENNETH 
GOLDSMITH escritor e professor ANNE 
TERESA DE KEERSMAEKER coreógrafa  
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Jérôme Bel O espetáculo foi criado em 1998, mas 
a ideia de fazer esta peça me veio em 1995. A minha 
situação em 95 era a seguinte: eu tinha feito dois es-

petáculos e nestes dois espetáculos não havia nenhum 
passo de dança. Porém, meu objetivo era a dança. 

Cada vez produzir uma dança. E nos dois espetáculos 
que eu fiz eu não consegui isto. E isto se mostrou um 

problema pois eu gosto muito de dança. Então, eu 
me perguntei: como eu conseguiria vir a fazer um 

verdadeiro espetáculo de dança?... Aí me veio a ideia 
de “roubar” danças que eu gostava muito. “Roubar as 
danças de outros coreógrafos e as organizar de modo 

a criar a minha própria performance. Uma espécie de 
sampling, na verdade. Ou da ferramenta copypaste. Ou 

de copiar e colar as minhas danças favoritas.

Marcus Boon No mundo dos computadores, 
“recortar e colar” é uma metáfora dominante; mais 
amplamente, a fragmentação, o pastiche e a justa-
posição são características da pós-modernidade.

Helena Katz Basta clicar nos dois endereços para 
descobrir porque o advogado da companhia de dança 

belga Rosas, dirigida por Anne Teresa de Keersmae-
ker, precisou entrar em contato com o produtor de 

Beyoncé. No primeiro link está o videoclipe que 
lança Countdown1, e no segundo2, Rosas danst Rosas, 

obra que Anne Teresa coreografou em 1983 e que 
Thierry de Mey transformou em filme, em 1997.

1  O videoclipe pode ser assistido por meio do link: <dailymotion.com/video/xliu3w_beyonce-countdown-official-music-vid>.

2 O vídeo pode ser assistido por meio do link: <youtube.com/ watch?v= oQCTbCcSxis>.

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida, em 2004, pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5 - >.

Tradução da autora do original em inglês: “In the world 

of computers, ‘cut and paste’ is a dominant metaphor; 

more broadly, fragmentation, pastiche, and juxtaposition 

are characteristic of postmodernity.”. (BOON, 2010: 53) 

Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de co-

reografias de Anne Teresa de Keersmaeker por Beyoncé 

no videoclipe Countdown. Disponível em: <http://www.

helenakatz.pro.br/midia/helenakatz91318514026.pdf>. 
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Marcus Boon De fato, o crítico de arte Nicolas 
Bourriaud afirmou que a montagem, e outras práti-
cas de citação, repetição e apropriação, constituem 
o núcleo de uma prática artística contemporânea 
que varia de nomes como “estética relacional” e 

“pós-produção”.

Helena Katz Não é preciso ser especialista em 
nada para identificar a semelhança entre parte da 

dança do clipe de Beyoncé com as deste filme.

Marcus Boon Há uma longa história de apro-
priação nas artes, como por exemplo, usar algumas 
linhas de composição de um autor, ou copiar uma 
imagem ou uma melodia e usá-la em seu próprio 
trabalho: tais atos de citação ou roubo formaram a 
base da arte antes do Romantismo – por exemplo o 
uso extensivo de Shakespeare de parcelas de textos 
de outros dramaturgos.

Jérôme Bel Como estava falando de cópia, eu 
reli “Bouvard e Pécuchet” de Gustav Flaubert, cujos 

heróis dos romances são dois copiadores, e que é 
bem conhecido por ser um romance sobre a idiotia, 

levando em conta que copiar é algo pejorativo.

Marcus Boon Cópia era parte integrante das ar-
tes visuais até o século XVIII, quando a ascensão da 
originalidade e autenticidade como valores estéticos, 
e a ascensão de várias formas de leis de direitos de 
propriedade intelectual retrospectivamente transfor-
maram o copiador em um falsificador, e a multipli-
cidade de similares e imitações em falsificações.

Tradução da autora do original em inglês: “Indeed, art 

critic Nicolas Bourriaud has claimed that montage, and 

other practices of citation, repetition, and appropriation, 

constitute the core of a contemporary art practice which 

he variously names ‘relational aesthetics’ and ‘postpro-

duction’.” (BOON, 2010: 53). 

Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de co-

reografias de Anne Teresa de Keersmaeker por Beyoncé 

no videoclipe Countdown. Disponível em: <http://www.

helenakatz.pro.br/midia/helenakatz91318514026.pdf>.

Tradução da autora do original em inglês: “There is a 

long history of appropriation in the arts. To take a few 

lines of an author’s composition, to copy an image or a 

melody and use it in your own work: such acts of citation 

or outright theft formed the basis of art before Romanti-

cism-Shakespeare’s extensive use of other playwrights 

plots and texts, for example.”. (BOON, 2010: 14)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “Copying was 

an integral part of the visual arts until the eighteenth 

century, when the rise of originality and authenticity 

as aesthetic values, and the rise of various forms of 

intellectual-property law, retrospectively transformed 
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Jérôme Bel Tem um outro copiador na literatura 
que se chama Bartleby, no romance de Herman 

Melville. Também tem um copista no trabalho de 
Borges. Então, reli todos estes heróis, ou melhor, 
anti-heróis da cópia. Realmente, na maioria, eles 

são anti-heróis.

Kenneth Goldsmith Borges propôs na forma 
de Pierre Menard, mas mesmo Menard não copiava 

– ele só escrevia o mesmo livro que Cervantes sem 
qualquer conhecimento prévio do mesmo. Foi pura 
coincidência, um golpe de gênio fantástico combi-
nado com um sentido tragicamente ruim de timing.

Jérôme Bel Comigo também aconteceu uma 
história. Em Paris, tem uma rua chamada Rue 

Louise Weiss com um monte de galerias e a cada 
dois meses eu visito estas galerias. São galerias de 

arte contemporânea. E eu já tenho um trajeto. Vou 
na primeira, vou na segunda, etc. E lá vou eu na 
primeira galeria e eu vejo uma instalação de um 

artista alemão que eu acho bem interessante, que 
se chama Carsten Höller. Aí eu vou lá e aí eu acho 

tudo superinteressante. Aí eu saio desta galeria 
e entro na próxima e me dou conta que lá está 

instalada exatamente a mesma instalação. Eu fiquei 
um pouco surpreso. “Será que eu mudei mesmo de 
galeria?” Fiquei confuso. Aí eu vou olhar a referên-

cia do artista e está escrito “Maurizio Cattelan”. Eu 
achei estranho e fui perguntar ao galerista “o que 
é isto?”. E aí ele me diz que a ideia da instalação 

era a cópia, copiar o trabalho do seu colega. Fazer 
exatamente a mesma coisa.

the copier into a forger, and the multiplicity of similar 

and imitations into fakes.”. (BOON, 2010: 27)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5 - >.

Tradução da autora do original em inglês: “Borges 

proposed it in the form of Pierre Menard, but even Me-

nard didn’t copy – he just happened to write the same 

book that Cervantes did with out any prior knowledge 

of it. It was sheer coincidence, a fantastic stroke of 

genius combined with a tragically bad sense of timing.”. 

(GOLDSMITH, 2011: 109)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico 

do artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradu-

ção foi revisada pela autora desta tese. Disponível 
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Kenneth Goldsmith De 1927 a 1940, Walter 
Benjamin sintetizou muitas ideias que ele vinha 
trabalhando em toda a sua carreira em uma obra 
singular, que veio a ser chamada de Projeto Arcádia. 
Muitos têm argumentado que não é nada mais do 
que centenas de páginas de notas para um trabalho 
não realizado de pensamento coerente, apenas uma 
pilha de rascunhos e trechos. Mas outros afirmam 
que ele é um trabalho inovador – mil páginas de 
apropriação e citação, tão radical em sua forma não 
digestível que é impossível pensar em outro trabalho 
na história da literatura que tenha tal abordagem.

Jérôme Bel Eu me interessei por isso pois era 
uma estratégia parecida com a minha. Continuei 

fazendo pesquisa sobre o trabalho do Maurizio 
Cattelan e vi que uma vez ele pretendia fazer uma 

exposição em Amsterdam e um dia antes de sua 
exposição, não tinha nada na galeria e seu galerista 

perguntou: “então, o que está acontecendo? Ama-
nhã é a vernissage”. Ele disse: “não se preocupe, não 
se preocupe”. E, durante a noite, Maurizio Cattelan 

com alguns cúmplices, entram em uma outra ga-
leria, roubam os objetos de arte que estão expostos 
naquela galeria e os trazem para a sua galeria. E, no 
dia seguinte, seria a vernissage com as obras “rouba-

das” de outro artista por Maurizio Cattelan.

Kenneth Goldsmith Com todo o século vinte 
distorcendo e pulverizando a linguagem e as cente-
nas de novas formas propostas para a ficção e poesia, 
nunca havia ocorrido a ninguém pegar as palavras 
de outra pessoa e apresentá-las como suas próprias.

em: <http://www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?i-

dChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “From 1927 

to 1940, Walter Benjamin synthesized many ideas 

he ‘d been working with throughout his career into a 

singular work that came to be called “The Arcades 

Project”. Many have argued that it ‘s nothing more than 

hundreds of pages of notes for un unrealized work of 

coherent thought, merely a pile of shards and sketches. 

But others have claimed it to be a groundbreaking 

one – thousand page work of appropriation and citation, 

so radical in its undigested form that it is impossible 

to think of another work in the history of literature that 

takes such un approach.”. (GOLDSMITH, 2011: 109)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “With all the 

twenty century’s twisting and pulverizing of language 

and the hundreds of new forms proposed for fiction 

and poetry, it never occurred to anybody to grab some-

body else’s words and present them as their own”. 

(GOLDSMITH, 2011:109)

APROPRIADOX

http://www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5
http://www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5
http://www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5
http://www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5


Anne Teresa de Keersmaeker Fiquei sa-
bendo somente no final da tarde de ontem, então, 

ainda estamos conversando entre nós, sem nada 
público para declarar sobre o que faremos. Confes-

so que fiquei muito surpresa.

.Kenneth Goldsmith É um esforço enorme: a 
maioria do que está no livro não foi escrito por 
Benjamin, ao contrário, ele simplesmente copiou 
textos escritos por outros de uma pilha de livros de 
bibliotecas, com algumas passagens que abrangem 
várias páginas.

Helena Katz Há referência também a Achterland, 
que Anne Teresa coreografou em 1990.

Kenneth Goldsmith No entanto, convenções 
permanecem: a cada entrada, devidamente citada, 
a própria “voz” de Benjamin insere-se com brilhan-
tes comentários sobre o que está sendo copiado.

 Jérôme Bel Tudo isso me intrigou porque me 
autorizou, estimulou, a continuar meu projeto. Por 
um outro ponto de vista eu estava interessado pelo 
conceito inventado por Julia Kristeva que é uma fi-

lósofa e psicanalista francesa de origem búlgara, e ela 
inventou um conceito muito interessante, para mim, 
que se chama “intertextualidade”. A ideia resumida-

mente é que ela pensa que um texto de um autor, de 
um escritor, pois ela trabalha principalmente com a 
literatura, na verdade é uma composição, organiza-

ção de autores anteriormente lidos por esse autor.

Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de co-

reografias de Anne Teresa de Keersmaeker por Beyoncé 

no videoclipe Countdown. Disponível em: <http://www.

helenakatz.pro.br/midia/helenakatz91318514026.pdf>.

Tradução da autora do original em inglês: “It’s a massi-

ve effort: most of what is in the book was not written by 

Benjamin, rather he simply copied text written by others 

from stack of library books, with some passages span-

ning several pages.”. (GOLDSMITH, 2011: 109)17 Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 

2011, no jornal O Estado de São Paulo, que trata do 

uso de coreografias de Anne Teresa de Keersmaeker 

por Beyoncé no videoclipe Countdown. Disponível 

em: <http://www.helenakatz.pro.br/midia/helena-

katz91318514026.pdf>.

Tradução da autora do original em inglês: “Yet conven-

tions remain: each entry is properly cited, and Benjamin’s 

own “voice” inserts itself with brilliant gloss and commen-

tary on what’s being copied.”. (GOLDSMITH, 2011: 109)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5 - >.
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Kenneth Goldsmith O gesto de Benjamin 
levanta muitas questões sobre a natureza da autoria e 
formas de construir literatura; não é todo o material 
cultural compartilhado, com novas obras construídas 
sobre as pré-existentes, seja isto reconhecido ou não?

Jérôme Bel Quer dizer, a grosso modo, que cada 
trabalho nada mais é que uma composição, que um 

entrelaçar de outras obras já assistidas antes. Dá para 
entender porque foi superexcitante para mim este 

conceito da intertextualidade.

Marcus Boon A valorização do poder expressivo 
do artista individual surgiu na mesma época das leis 
de direitos autorais, durante o período romântico.

Jérôme Bel Então falávamos de 95. Eu não tinha 
nenhuma responsabilidade artística dentro do 

campo coreográfico. E eu não era reconhecido por 
ninguém, então talvez tenha sido por isso que tivesse 

tido este tipo de ideia. Pois era como se eu estivesse 
fora da lei. Eu poderia me imaginar fazendo um 

espetáculo roubando performances dos outros.

Marcus Boon Onde a cópia persistiu, pelo 
menos em nome, se não de fato, ela foi relegada às 
artes aplicadas ou artes populares, até a pós-moder-
nidade, quando a penetração onipresente da cópia 
nas sociedades industriais foi reconhecida.

Tradução da autora do original em inglês: “Benjamin’s 

gesture raises many question about the nature of 

authorship and ways of constructing literature; isn’t 

all cultural material shared, with new works built upon 

preexisting ones, whether acknowledged or not?” 

(GOLDSMITH, 2011:109)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “The valori-

zation of the expressive power of the individual artist 

emerged around the same time as copyright laws, 

during the Romantic period.”. (BOON, 2010:14)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “Where 

copying persisted, in name if not in fact, it was relegated 

to the applied arts or to folk arts, until the postmodern 

period, when the pervasiveness of copying in industrial 

societies was recognized.”. (BOON, 2010: 27)
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Jérôme Bel foi justamente em 95, que meu 
trabalho começou a ficar conhecido e eu fui con-

vidado para um festival na Europa, e eu comecei a 
viajar para mostrar duas performances. E, também, 
eu recebi um convite, foi quando eu fiz Shirtology 

em Portugal e Bélgica. E, então, eu fiquei sem 
tempo para continuar este projeto, aí eu o coloquei 
entre parênteses, e voltei a ele em 98. E ali, minha 

situação era totalmente diferente.

Marcus Boon Mas a integração do artista original 
no mercado também foi acompanhada pelo aumen-
to de uma vanguarda, cujo trabalho tem sido cons-
tantemente construído em torno de uma crítica das 
noções de identidade, originalidade e propriedade.

Jérôme Bel Tinham se passado três anos, eu 
passei a ser identificado. Meu trabalho passou a ser 
comentado, visto, e quando eu voltei a este projeto 

de “roubar” as danças dos outros eu percebi que 
teria dificuldades que eu não havia imaginado antes, 

por exemplo, copyrights ou direitos do autor.

Kenneth Goldsmith Esta parece uma resposta 
apropriada para a nova condição da escrita hoje: en-
caramos uma quantidade sem precedentes de textos 
disponíveis, o problema não é precisar escrever mais, 
ao invés disso é importante aprender a negociar 
com a vasta quantidade de textos que existem.

Helena Katz Como vivemos em tempos de 
informação online, a coisa é menos simples de se 
lidar do que pode parecer e, em termos jurídicos, 

cai na discussão sobre direitos autorais na web.

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico 

do artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução 

foi revisada pela autora desta tese. Disponível em: 

<http://www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “But the inte-

gration of the original artist into the marketplace was also 

accompanied by the rise of an avant-garde whose work 

has constantly been built around a critique of notions of 

originality, identity, and property.”. (BOON, 2010: 14)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “It seems an 

appropriate response to a new condition in writing today: 

faced with an unprecedented amount of available text, 

the problem is not needing to write more of it; instead, 

we must learn to negotiate the vast quantity that exists.”. 

(GOLDSMITH, 2011: 01)

Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de co-

reografias de Anne Teresa de Keersmaeker por Beyoncé 

no videoclipe Countdown. Disponível em: <http://www.

helenakatz.pro.br/midia/helenakatz91318514026.pdf>.
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Kenneth Goldsmith Como eu faço o meu ca-
minho através deste emaranhado de informações – 
como eu lido com isso, como eu analiso isso, como 
eu organizo e distribuo isso – é o que distingue a 
minha escrita da sua.

Jérôme Bel Me peguei lendo textos de proprie-
dade intelectual dentro da lei francesa, o que era 

proibido. Que se eu fizesse aquilo eu teria que 
pagar 20 mil euros de multa ou até mesmo ficar 
seis meses na prisão, então eu fiquei um pouco 

desapontado com esta descoberta.

Kenneth Goldsmith Escritores não têm se apro-
priado desde sempre? E as estratégias digeridas de 
colagem e pastiche? Não foi tudo isso feito antes? E 
se assim for, é necessário fazê-lo novamente? Qual é 
a diferença entre apropriação e colagem?

Jérôme Bel Bom, eu continuei a refletir e, através 
dos textos, eu percebi que uma coisa era possível: a 
paródia. Aí sim eu poderia usar tudo que eu gosto 

contanto que seja através da paródia. Assim, eu não 
tenho nenhum problema com os autores e com as 

leis. Bom, para mim isto não me interessa nem um 
pouco, pois o que eu quero fazer é exatamente o con-
trário: eu quero “pegar” danças que eu admiro, coisas 

que definitivamente eu não quero tirar um sarro.

Marcus Boon Bourriaud situa esta centralidade 
da montagem no contexto da globalização, a cultura 
do DJ como curador, selecionador e sequenciador 
de um vasto arquivo histórico e geográfico, e a Inter-
net como um espaço ilimitado virtual de conjuntos 
regidos pela lógica do clique e o traço hipertextual.

Tradução da autora do original em inglês: “How I 

make my way trough this thicket information – how I 

managed it, how I parse it, how I organize and distri-

bute it – is what distinguishes my writing from yours.”. 

(GOLDSMITH, 2011: 01)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “Hasn’t writers 

been appropriating from time eternal? What about those 

well – digested strategies of collage and pastiche? 

Hasn’t it all been done before? And if so, it is necessary 

to do it again? What is the difference between appro-

priation and collage?”. (GOLDSMITH, 2011: 109)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “Bourriausitu-

ates this centrality of montage within the context of 
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Helena Katz Como Anne Teresa/Rosas deveria 
reagir? Aceitar como uma homenagem, aproveitan-
do para testar outras maneiras de transformá-la em 
uma discussão artística como, por exemplo, convi-

dando um videoartista para interferir no videoclipe, 
inserindo imagens da coreografia original?

Marcus Boon o DJ, que é por vezes conhecido 
como “selecionador”, mistura registros ao vivo e perfor-
ma, e cada performance será de algum modo diferente 
das outras, mesmo se as gravações são idênticas. O 
computador também permite uma iteratividade quase 
infinita de materiais – intermináveis edições e remixes.

Helena Katz Publicar o videoclipe no seu site ao 
lado do vídeo de Rosas danst Rosas como convite a 
um debate público? Convidar Beyoncé para dançar 
Rosas danst Rosas? Ou apenas acionar advogados?

Kenneth Goldsmith A crítica literária Marjorie 
Perloff atualmente começou a usar o termo gênio 
não original para descrever uma tendência que está 
emergindo na literatura. A ideia dela é que, devido 
às mudanças trazidas pela tecnologia e Internet, 
nossa noção de gênio – uma figura romântica isola-
da – está ultrapassada.

Anne Teresa de Keersmaeker Beyoncé é uma 
linda mulher, cantora, bailarina, e tem muito bom 

gosto. Sei que a produção de um clipe envolve tantos 
profissionais diferentes, tem um tamanho tão grande, 

que talvez ela nem saiba a origem de parte dos materiais 
que está dançando. A responsabilidade pode nem ser 

dela, e sim, de outros da equipe que realizou este clipe.

globalization, the culture of the DJ as curator, selec-

tor, and sequencer of a vast historical and geographical 

archive, and the Internet as a limitless virtual space of 

assemblages governed by the logic of the click and the 

hypertextual trace.”. (BOON, 2010: 53)

Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de co-

reografias de Anne Teresa de Keersmaeker por Beyoncé 

no videoclipe Countdown. Disponível em: <http://www.

helenakatz.pro.br/midia/helenakatz91318514026.pdf>.

Tradução da autora do original em inglês: “(…) the DJ, who 

is sometimes known as the “selector,” mixes records live 

and performs, and each performance will be in some way 

different from the others, even if the records are the same. 

The computer also allows an almost infinite iterability of 

materials—endless edits and remixes.”. (BOON, 2010: 68)

Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de coreo-

grafias de Anne Teresa de Keersmaeker por Beyoncé no 

videoclipe Countdown. Disponível em: <http://www.helena-

katz.pro.br/midia/helenakatz91318514026.pdf>.

Tradução da autora do original em inglês: “The literary critic 

Marjorie Perloff has recently begun using the term unorigi-

nal genius to describe this tendency emerging in literature. 

Her idea is that, because of changes brought on by tech-

nology and the Internet, our notion of genius – a romantic 

isolated figure – is outdated.”. (GOLDSMITH, 2011: 01)

Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de 
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Kenneth Goldsmith Perloff propôs um termo, 
moving information, para significar ambas as ações 
de movermos a linguagem, assim como a ação de ser 
movido emocionalmente por esse processo.

Anne Teresa de Keersmaeker É claro que 
existe um lado interessante, e que pode ser uma boa 
coisa. Ela, sabendo ou não sobre a procedência, apa-

rentemente gostou da coreografia, a ponto de aceitar 
dançá-la. O que não consigo entender é a razão de 

ninguém haver entrado em contato conosco para 
pedir permissão legal para o uso no videoclipe.

Kenneth Goldsmith Ela (Perloff) postula que 
hoje um escritor teria mais a ver com um progra-
mador do que com um gênio torturado, brilhan-
temente conceituando, construindo, executando e 
mantendo a máquina da escrita.

Jérôme Bel Sob uma outra perspectiva, o que foi 
interessante através desta ideia foi a reativação de 

danças que foram perdidas.

Kenneth Goldsmith Como resultado, escritores 
estão explorando modos de escrever que estiveram 
fora, tradicionalmente, do escopo da prática literá-
ria: processamento de dados, databasing, reciclagem, 
apropriação, plágio intencional, disfarce de identi-
dade, programação intensiva, dentre outros.

coreografias de Anne Teresa de Keersmaeker 

por Beyoncé no videoclipe Countdown. Disponível 

em: <http://www.helenakatz.pro.br/midia/helena-

katz91318514026.pdf>.

Tradução da autora do original em inglês: “Perloff has 

coined a term, moving information, to signify both the act of 

pushing language around as well as the fact of being emo-

tionally moved by that process.”. (GOLDSMITH, 2011:01)

Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de co-

reografias de Anne Teresa de Keersmaeker por Beyoncé 

no videoclipe Countdown. Disponível em: <http://www.

helenakatz.pro.br/midia/helenakatz91318514026.pdf>.

Tradução da autora do original em inglês: “She posits 

that today’s writer resembles more a programmer than 

a tortured genius, brilliantly conceptualizing, construc-

ting, executing, and maintaining a writing machine.”. 

(GOLDSMITH, 2011:01) 

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “As a result, wri-

ters are exploring ways of writing that have been thought, 

traditionally, to be outside the scope of literary practice: 

word processing, databasing, recycling, appropriation, in-

tentional plagiarism, identity ciphering, and intensive pro-

gramming, to name but a few.”. (GOLDSMITH, 2011:02)
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Jérôme Bel Um outro ponto de vista interessante 
seria um ponto de vista ecológico, ao invés de ficar 

produzindo novas danças, reciclar danças antigas.

Kenneth Goldsmith Em 1969, o artista concei-
tual Douglas Huebler escreveu: “O mundo está cheio 
de objetos, mais ou menos interessantes, eu não 
quero acrescentar mais nenhum”. Eu passei a abraçar 
esta ideia de Huebler, embora possa ser refeita como 

“O mundo está cheio de textos, mais ou menos inte-
ressantes, eu não quero acrescentar mais nenhum”.

Jérôme Bel O sistema de dança contemporânea, 
a grosso modo, funciona assim: são três meses de 

ensaio, em seguida a gente segue em turnê se tudo 
der certo, e em seguida contrata-se novos bailarinos 
e desistimos do espetáculo e começamos a fazer um 

outro. É um sistema rápido de ciclo de produção, 
e eu acho isso uma pena, pois tinham coisas que 

tinham sido formidáveis e que poderiam durar mais.

Marcus Boon o artista faz uma cópia a partir 
de fragmentos de outros objetos, ou de conjuntos 
que agora se tornam componentes de um novo 
conjunto, maior.

Anne Teresa de Keersmaeker Fui pergun-
tada se estava agora vendendo o Rosas para o 

circuito comercial...

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “In 1969 the 

conceptual artist Douglas Huebler wrote, “The world is 

full of objects, more or less interesting; I do not wish to 

add any more”. I’ve come to embrace Huebler’s ideas, 

though it might be retooled as “The world is full of texts, 

more or less interesting; I do not wish to add any more”.

(GOLDSMITH, 2011: 01)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “(…) the artist 

makes a copy from fragments of other objects, or from 

wholes that now become components of a newer, larger 

assemblage.”. (BOON, 2010: 68)

Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de co-

reografias de Anne Teresa de Keersmaeker por Beyoncé 

no videoclipe Countdown. Disponível em: <http://www.

helenakatz.pro.br/midia/helenakatz91318514026.pdf>.
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Marcus Boon Mas essas coisas não são apenas 
pedaços fragmentados para ser reagrupados como 
tijolos de Lego, pois eles, em algum sentido contém 
o todo do qual eles vêm, e quando eles são coloca-
dos em uma montagem, a transformação dos frag-
mentos que ocorre também exerce um efeito sobre 
o original a partir dos quais os fragmentos vieram.

Jérôme Bel E na verdade era isso o que eu que-
ria fazer, eu queria roubar, mas dizer... que fizesse 
parte do espetáculo... que a dança, as danças, que 

estavam no meu espetáculo vieram de Anne Teresa 
de Keersmaeker ou da Trisha Brown ou do Ni-

jinsky ou de coisas assim e de outras ainda. No fim 
das contas, seria um espetáculo de citação.

Marcus Boon É neste sentido que a montagem é 
uma prática de cópia, já que muitas vezes envolve a 
citação do objeto velho no novo.

Jérôme Bel Então há uma história. Há um passa-
do. Se não há citação, se não há referência possível, 
não tem história, isto quer dizer que eu tenho que 

recomeçar de novo, do zero, de novo...

Kenneth Godsmith Jonathan Lethem, em 2007, 
publicou um ensaio pró-plágio plagiado na Harper’s 
intitulado O êxtase da influência: um plágio, uma 
longa defesa histórica de como as ideias na litera-
tura têm sido partilhadas, repetidas, selecionadas, 
reutilizadas, recicladas, fraudadas, roubadas, citadas, 
salientadas, duplicadas, aprimoradas, apropriadas, 
imitadas e pirateadas desde que a literatura existe.

Tradução da autora do original em inglês: “But these 

things are not just fragmentary bits to be reassembled 

like Lego bricks; they in some sense contain the whole 

from which they come and when they are placed in 

a montage, the transformation of the fragments that 

occurs also exerts an effect on the original from which 

the fragments came.”. (BOON, 2010: 68)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>. Tradução da autora do original em inglês: “It is in this 

sense that montage is a practice of copying, since it 

often involves the citation of the old object in the new.”. 

(BOON, 2010: 146)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “Jonathan 

Lethem in 2007, Jonathan Lethem, published a pro 

plagiarism, plagiarized essay in Harper’s entitled “the 

ecstasy of influence: A plagiarism” It is a lengthy 
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Jérôme Bel E esta é a ideologia que domina na 
dança nesta época e nestes anos... Se você quer se 

tornar um coreógrafo, o seu meio, as pessoas ao 
redor de você dizem “vamos lá faça algo de origi-

nal, de novo, de autêntico...” um outro termo bem 
problemático. Resumidamente: “esqueça o resto”. E 

isso eu acho que é completamente nonsense.

Kenneth Goldsmith Neste ensaio, ele nos 
lembra de como economias de doação, culturas de 
código aberto e bens de domínio público têm sido 
vitais para a criação de novas obras com temas de 
trabalhos mais antigos que formam a base para os 
novos... Ele até cita exemplos do que ele havia assu-
mido que eram seu próprios pensamentos originais, 
para só mais tarde perceber – geralmente pelo 
Google – que tinha inconscientemente absorvido 
ideias de outras pessoas que alegava serem suas.

Jérôme Bel A gente não pode produzir alguma coi-
sa, que se apoia ou que se refere a um conhecimento 

passado, tanto para poder criticá-lo, para poder ir 
mais longe, se referir implicitamente... é um pouco 

a ideia de intertextualidade de Julia Kristeva quando 
ela diz que um autor escreve alguma coisa a partir do 
que ele leu, a grosso modo, isto quer dizer que são as 
referências que o formam, que vão guiá-lo, conduzi-

-lo a uma reapropriação e reorganização das coisas... e 
esta ideia se opõe totalmente à ideia de autenticidade, 

do romantismo, de uma inspiração que vem quem 
sabe de onde? Provavelmente do céu.

defense and history of how ideas in literature have 

been shared, riffed, culled, reused, recycled, swiped, 

stolen, quoted, lifted, duplicated, gifted, appropriated, 

mimicked, and pirated as long as literature has existed.”. 

(GOLDSMITH, 2011: 02)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “In it he 

remind us of how gift economies, open source cultures, 

and public commons have been vital for the creation 

of new works, with themes from older works forming 

the basis for new ones… He even cites examples of 

what he had assumed were his own original” “ thoughts, 

only later to realize – usually by googling – that he had 

unconsciously absorbed someone else’s ideas that he 

then claimed as his own.”. (GOLDSMITH, 2011: 02)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.
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Marcus Boon Ver o mundo, a si mesmo, e a 
comunidade como montagem, e viver as conse-
quências dessa visão com abertura, sem atribuí-la a 
um domínio particular da atividade humana – isso 
é a liberdade para a qual estamos indo.

Jérôme Bel Então a minha ideia de pegar danças 
que eu já tinha visto há alguns anos mas que não 

existiam mais, que não estavam mais visíveis e 
reativar estas velhas danças.

Kenneth Goldsmith É um grande ensaio. Pena 
que não foi ele que o «escreveu». O arremate? 
Quase todas as palavras e ideias foram emprestadas 
de outro lugar – ou apropriadas em sua totalidade 
ou reescritas por Lethem. O ensaio de Lethem é 
um exemplo de patchwriting, um modo de tecer 
um conjunto de vários fragmentos de palavras de 
outras pessoas em um todo totalmente coerente.

Anne Teresa de Keersmaeker: Pessoas me 
perguntaram se eu estava zangada ou honrada. 

Nenhum dos dois...

Kenneth Goldsmith Enquanto pastiche e 
colagem têm sido parte integrante da escrita, com 
o surgimento da Internet, a intensidade do uso de 
plágios foi levada a níveis extremos.

Anne Teresa de Keersmaeker Poucos meses 
atrás, vi no Youtube um clip no qual estudantes de 

flandres dançavam Rosas danst Rosas com a música de 
Like a Virgin, da Madonna. E foi tocante de ver…

Tradução da autora do original em inglês: “To see the world, 

the self, and the community as montage, and to live the 

consequences of that vision with openness, without assig-

ning it to a particular domain of human activity—this is the 

freedom toward which we are heading.”. (BOON, 2010: 68)

Tradução feita por Adriana Macul a partir de palestra 

proferida em 2004 pelo artista sobre seu espetáculo Le 

dernier spectacle (1998), publicada no sítio eletrônico do 

artista, na seção Catalogue Raisonné. Essa tradução foi 

revisada pela autora desta tese. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.

Tradução da autora do original em inglês: “It is a great 

essay. Too bad he didn’t “write” it. The punchline? Nearly 

very word and idea was borrowed from somewhere else 

– either appropriated in its entirety or rewritten by Lethem. 

Lethem’s essay is an example of patchwriting, a way of 

weaving together various shards of other’s people words 

into a tonally cohesive whole.”. (GOLDSMITH, 2011: 02)Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de coreo-

grafias de Anne Teresa de Keersmaeker por Beyoncé no 

videoclipe Countdown. Disponível em: <http://www.helena-

katz.pro.br/midia/helenakatz91318514026.pdf>.

Tradução da autora do original em inglês: “While pasti-

che and collage have long been part and parcel of wri-

ting, with the rise of the Internet, plagiaristic intensity has 

been raised to extreme levels.”. (GOLDSMITH, 2011: 03)

Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de co-

reografias de Anne Teresa de Keersmaeker por Beyoncé 

no videoclipe Countdown. Disponível em: <http://www.

helenakatz.pro.br/midia/helenakatz91318514026.pdf>.
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Kenneth Goldsmith há uma tendência de al-
guns jovens escritores que levaram este exercício um 
pouco mais adiante; apropriando-se corajosamente 
de trabalhos de outros sem citarem as referências. 
Para eles, o ato de escrever é literalmente mover a 
linguagem de um lugar para o outro, reforçando a 
máxima de que o contexto é o novo conteúdo.

Anne Teresa de Keersmaeker E o que isso 
diz do trabalho de Rosas danst Rosas?

Kenneth Goldsmith Mímese e replicação não 
erradicam a autoria, ao contrário, elas simplesmente 
colocam novas exigências aos autores que devem 
levar em conta estas novas condições como parte 
integrante do cenário ao conceber uma obra de arte: 
se você não a quer copiada, não a coloque online.

Anne Teresa de Keersmaeker O evento não 
me fez ficar zangada, ao contrário, me fez pensar 

em algumas coisas. Por exemplo, por que a cultura 
popular leva trinta anos para reconhecer um traba-

lho experimental de dança?

Kenneth Goldsmith Se é uma questão de 
simplesmente cortar e colar toda a Internet em um 
documento do Microsoft Word, então o que se 
torna importante é o que você – o autor – decide 
escolher. O sucesso reside em saber o que incluir 
e – mais importante – o que deixar de fora. Se 
toda a linguagem pode ser transformada em poesia 
apenas por reenquadramento – uma possibilidade 
empolgante – então a que reformula palavras 

Tradução da autora do original em inglês: “(…) a trend 

among young writers who take this exercise one step 

further by boldly appropriating the work of others without 

citation. For them, the act of writing is literally moving lan-

guage from one place to another, boldly proclaiming that 

context is the new content.”. (GOLDSMITH, 2011: 113)

Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de co-

reografias de Anne Teresa de Keersmaeker por Beyoncé 

no videoclipe Countdown. Disponível em: <http://www.

helenakatz.pro.br/midia/helenakatz91318514026.pdf>.

Tradução da autora do original em inglês: “Mimesis and 

replication doesn’t eradicate authorship, rather they simply 

place new demands on authors who must take these new 

conditions into account as part and parcel of the lands-

cape when conceiving a work of art: if you don’t want it 

copied, don’t put it online.”. (GOLDSMITH, 2011: 10)

Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de co-

reografias de Anne Teresa de Keersmaeker por Beyoncé 

no videoclipe Countdown. Disponível em: <http://www.

helenakatz.pro.br/midia/helenakatz91318514026.pdf>.
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da forma mais potente e convincente será julga-
da a melhor.

Anne Teresa de Keersmaeker Em 1980, 
[Rosas danst Rosas] foi visto como um posicio-
namento do poder feminino, assumia a atitude 
feminina na expressão sexual. Agora que a vejo 

sendo dançada por Beyoncé, acho agradável, mas 
não faço nenhuma ligação. É sedutor do jeito 

consumista de entretenimento.

Kenneth Goldsmith Concordo que no mo-
mento em que atiramos julgamento e qualidade 
pela janela estamos em apuros.

Tradução da autora do original em inglês: “If it’s a 

matter of simply cutting and pasting the entire Internet 

into a Microsoft Word document, then what becomes 

important is what you – the author – decides to chose. 

Success lies in knowing what to include and – more 

important – what to leave out. If all language can be 

transformed into poetry by merely reframing – an 

exciting possibility – then she who reframes words in 

the most charged and convincing way will be judged 

the best.”. (GOLDSMITH, 2011: 10)

Crítica escrita por Helena Katz, publicada em 2011, no 

jornal O Estado de São Paulo, que trata do uso de co-

reografias de Anne Teresa de Keersmaeker por Beyoncé 

no videoclipe Countdown. Disponível em: <http://www.

helenakatz.pro.br/midia/helenakatz91318514026.pdf>.

Tradução da autora do original em inglês: “I agree that 

the moment we throw judgment and quality out of the 

window we’re in trouble.”. (GOLDSMITH, 2011: 10)
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PARTE II

DIÁLOGOS

diálogo crítico

“prazer
da pura percepção

os sentidos
sejam a crítica

da razão”
Paulo Leminski

CRÍTICOX



Ernest Falando sério, qual é o uso da crítica de arte? 
Por que não pode o artista ser deixado sozinho, para 

criar um novo mundo se ele desejá-lo, ou, se não, 
sombrear o mundo que já conhecemos, e do qual, 

imagino, cansaríamos cada um de nós se a arte, com 
seu fino espírito de escolha e delicado instinto de sele-
ção, não fizesse, por assim dizer, purificá-lo para nós, 

e dar a ele uma perfeição momentânea.

Gilbert A antítese entre elas é completamente arbi-
trária. Sem a faculdade crítica, não há criação artística 
em tudo, digna do nome. Você falou há pouco do 
fino espírito de escolha e delicado instinto de seleção 
pelo qual o artista percebe a vida por nós, e dá a ela 
uma perfeição momentânea.

Ernest Parece-me que a imaginação espalha, ou de-
veria espalhar, uma solidão em torno dela, e funciona 

melhor no silêncio e no isolamento.

Gilbert Bem, esse espírito de escolha, esse tato sutil 
de omissão, é realmente a faculdade crítica em um de 
seus humores mais característicos, e ninguém que não 
possua esta faculdade crítica pode criar qualquer coisa 
em arte.

Ernest Por que deveriam aqueles que não podem 
criar tomar para si estimar o valor do trabalho criati-
vo? O que eles podem saber sobre ele? Se o trabalho 
de um homem é fácil de entender, uma explicação é 

desnecessária.

Tradução da autora para o original em inglês: “ER-

NEST. But, seriously speaking, what is the use of art-

-criticism? Why cannot the artist be left alone, to create 

a new world if he wishes it, or, if not, to shadow forth 

the world which we already know, and of which, I fancy, 

we would each one of us be wearied if Art, with her fine 

spirit of choice and delicate instinct of selection, did 

not, as it were, purify it for us, and give to it a momen-

tary perfection.”. (WILDE, 2012: 11).

Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. The antithesis between them is entirely arbitrary. 

Without the critical faculty, there is no artistic creation 

at all, worthy of the name. You spoke a little while ago 

of that fine spirit of choice and delicate instinct of se-

lection by which the artist realises life for us, and gives 

to it a momentary perfection.”. (WILDE, 2012: 32).Tradução da autora para o original em inglês: “ER-

NEST. It seems to me that the imagination spreads, or 

should spread, a solitude around it, and works best in 

silence and in isolation.”. (WILDE, 2012: 11).

Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. Well, that spirit of choice, that subtle tact of 

omission, is really the critical faculty in one of its most 

characteristic moods, and no one who does not pos-

sess this critical faculty can create anything at all in art.”. 

(WILDE, 2012: 32).

Tradução da autora para o original em inglês: “ERNEST. 

Why should those who cannot create take upon themsel-

ves to estimate the value of creative work? What can they 

know about it? If a man’s work is easy to understand, an 

explanation is unnecessary.”. (WILDE, 2012: 11).
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Gilbert Uma época que não tem nenhuma crítica ou 
é uma idade em que a arte é imóvel, hierática, e confi-
nada à reprodução de tipos formais, ou uma idade que 
não possui nenhuma arte. Houve eras críticas que não 
foram criativas no sentido comum da palavra, idades 
em que o espírito do homem procurou pôr em ordem 
seus tesouros, separar o ouro da prata, e a prata do 
chumbo, contar suas joias, e dar nomes às pérolas. Mas 
nunca houve uma época criativa que não tenha sido 
crítica também.

Ernest Por que deveria o artista ser incomodado 
pelo clamor estridente de crítica? 

Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. An age that has no criticism is either an age 

in which art is immobile, hieratic, and confined to the 

reproduction of formal types, or an age that possesses 

no art at all. There have been critical ages that have 

not been creative, in the ordinary sense of the word, 

ages in which the spirit of man has sought to set in 

order the treasures of his treasure-house, to separate 

the gold from the silver, and the silver from the lead, to 

count over the jewels, and to give names to the pearls. 

But there has never been a creative age that has not 

been critical also.”. (WILDE, 2012: 35).

Tradução da autora para o original em inglês: “ER-

NEST. Why should the artist be troubled by the shrill 

clamour of criticism?”. (WILDE, 2012: 11). Gilbert Pois é a faculdade crítica que inventa novas 
formas. A tendência da criação é repetir-se. É ao ins-
tinto crítico que devemos cada nova escola que brota, 
cada novo molde que a arte encontra disponível.
Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. For it is the critical faculty that invents fresh 

forms. The tendency of creation is to repeat itself. It is 

to the critical instinct that we owe each new school that 

springs up, each new mould that art finds ready to its 

hand.”. (WILDE, 2012: 35)

Ernest Mas, meu caro – desculpe-me por interrom-
pê-lo – você me parece estar permitindo a sua paixão 
pela crítica levá-lo longe demais. Pois, afinal, mesmo 

você tem que admitir que é muito mais difícil fazer 
uma coisa do que falar sobre ela. 

Tradução da autora para o original em inglês: “ERNEST. 

But, my dear fellow – excuse me for interrupting you – 

you seem to me to be allowing your passion for criticism 

to lead you a great deal too far. For, after all, even you 

must admit that it is much more difficult to do a thing 

than to talk about it.”. (WILDE, 2012: 39).

CRÍTICOX



Gilbert Mais difícil fazer uma coisa do que falar sobre 
ela? Nem um pouco. Isso é um erro popular grosseiro. É 
muito mais difícil falar sobre uma coisa do que fazê-la. 
Na esfera da vida real isso é, naturalmente, óbvio. Qual-
quer um pode fazer história. Só um grande homem 
pode escrevê-la.

António Pinto Ribeiro Em qualquer dos casos 
fica sempre uma sensação de insatisfação permanen-
te, uma espécie de inadequação, uma certa fractura, 

entre os vários infinitos discursos que se fazem sobre 
o corpo e o próprio corpo, quando o assunto é o 

estético, o coreográfico, o performático, ou inclusiva-
mente, o atlético. 

Gilbert Sim: tem sido dito que o objetivo apropria-
do da crítica é ver o objeto como realmente é em si 
mesmo. Mas isso é um erro muito grave, e não toma 
conhecimento da forma mais perfeita de crítica, que é 
em sua essência puramente subjetiva, e procura revelar 
o seu próprio segredo e não o segredo do outro. Pois a 
mais elevada crítica lida com a arte não como expressão, 
mas como impressão puramente.

António Pinto Ribeiro Esta condição de irrepre-
sentabilidade do corpo reforça-se através do facto de 

nestas tentativas de narrar o corpo nos confrontar-
mos com uma fractura gerada pelo contacto de dois 

universos irreconciliáveis: o universo linguístico e 
o universo figural e energético da atividade perfor-
mática e corporal, que não pode substituir nem se 

substitui ao universo da representação linguística que 
não seja metafórica. 

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

More difficult to do a thing than to talk about it? Not at all. 

That is a gross popular error. It is very much more difficult 

to talk about a thing than to do it. In the sphere of actual 

life that is of course obvious. Anybody can make history. 

Only a great man can write it.”. (WILDE, 2012: 39).

(RIBEIRO, 1997: 18).

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

Yes: it has been said (…) that the proper aim of Criticism 

is to see the object as in itself it really is. But this is a very 

serious error, and takes no cognisance of Criticism’s most 

perfect form, which is in its essence purely subjective, 

and seeks to reveal its own secret and not the secret of 

another. For the highest Criticism deals with art not as 

expressive but as impressive purely.”. (WILDE, 2012: 53).

(RIBEIRO, 1997: 18). Gilbert Mas, certamente, a crítica é em si uma arte. 
E assim como a criação artística implica no funciona-
mento da faculdade crítica, e, na verdade, sem ela não 
se pode dizer que exista, então a crítica é realmente 
criativa no sentido mais elevado da palavra. A crítica 
é, de fato, criativa e independente.
Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. But, surely, Criticism is itself an art. And just as 

artistic creation implies the working of the critical fa-
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Ernest Independente?

culty, and, indeed, without it cannot be said to exist 

at all, so Criticism is really creative in the highest 

sense of the word. Criticism is, in fact, both creative 

and independent.”. (WILDE, 2012: 49).

Tradução da autora para o original em inglês: 

“ERNEST. Independent?”. (WILDE, 2012: 49). Gilbert Sim; independente. Não é para a crítica ser 
julgada por qualquer baixo padrão de imitação ou 
semelhança mais do que o trabalho do poeta ou escul-
tor. O crítico ocupa a mesma relação com a obra de 
arte que ele critica que o artista ocupa com o mundo 
visível de forma e cor, ou o mundo invisível da paixão 
e do pensamento. Ele não requer nem mesmo para a 
perfeição de sua arte os melhores materiais. Qualquer 
coisa pode servir a seus propósitos. 
Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

Yes; independent. Criticism is no more to be judged by 

any low standard of imitation or resemblance than is the 

work of poet or sculptor. The critic occupies the same 

relation to the work of art that he criticises as the artist 

does to the visible world of form and colour, or the un-

seen world of passion and of thought. He does not even 

require for the perfection of his art the finest materials. 

Anything will serve his purpose.”. (WILDE, 2012: 49).

António Pinto Ribeiro A dança, o teatro físico, 
e a performance corporal incitam-nos, não a ler as 

palavras – atitude para que tradicionalmente tende-
mos – mas a ver as imagens. Mas pedem-nos que as 
vejamos ultrapassando a sua condição de informado-

res fidedignos da ‘realidade’ e as tomemos como obras 
que permitem a ficção e, nessa medida, um acréscimo 

à ‘realidade’. 
(RIBEIRO, 1997: 124).

Gilbert Isso é o que a mais elevada crítica realmente é, o 
registro da própria alma. É mais fascinante do que a his-
tória, uma vez que está preocupada apenas com si mesma. 
É mais agradável do que a filosofia, como seu assunto é 
concreto e não abstrato, real e não vago.
Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

That is what the highest criticism really is, the record of 

one’s own soul. It is more fascinating than history, as it is 

concerned simply with oneself. It is more delightful than 

philosophy, as its subject is concrete and not abstract, 

real and not vague.”. (WILDE, 2012: 52).

António Pinto Ribeiro E nessa última condi-
ção, os limites são de qualquer obra contemporânea 

acrescidos do facto de ser mais difícil a reflexão sobre 
o que elas deram a ver, por não terem um suporte 

fixo e permanente.
(RIBEIRO, 1997: 124).
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Gilbert É a única forma civilizada de autobiografia, 
pois não lida com os acontecimentos, mas com os 
pensamentos de uma vida; não com acidentes físicos 
da vida de atos ou circunstâncias, mas com os humores 
espirituais e paixões criativas da mente.

Eric Havelock Quando nos empenhamos em ler, 
cuidadosamente, os filósofos pré-socráticos, ou os 

dramaturgos gregos, com anotações a cada linha, será 
possível, para nós, pensar que isso o que fazemos é, de 
um ponto de vista histórico, um exercício artificial so-

bre arranjos linguísticos elaborados de modo a prender 
a atenção do ouvido, e não do olho, arranjos corres-

pondentes a sensibilidades acústicas, de audiências que 
haviam de escutar e recordar algo do que ouviram, po-
rém jamais nutriram a expectativa de ler e julgar essas 

coisas como se lê e julga uma obra escrita de literatura?
Gilbert Nós, na verdade, temos feito a escrita um 
modo definitivo de composição, e a tratamos como 
uma forma elaborada de design. Os gregos, por outro 
lado, consideravam escrever simplesmente como um 
método de crônica. Seu teste era sempre a palavra 
falada nas suas relações musicais e métricas. A voz era 
o meio, e o ouvido, o crítico.

Eric Havelock O estranho poder dos clássicos gregos 
arcaicos deve-se, em primeiro lugar, não à inspiração, 

mas ao que eles têm de comum com a técnica e com o 
propósito desse modo pré-histórico de composição.

Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. It is the only civilised form of autobiography, as 

it deals not with the events, but with the thoughts of 

one’s life; not with life’s physical accidents of deed or 

circumstance, but with the spiritual moods and imagina-

tive passions of the mind.”. (WILDE, 2012: 52).

(HAVELOCK, 1996: 13).

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

We, in fact, have made writing a definite mode of composi-

tion, and have treated it as a form of elaborate design. The 

Greeks, upon the other hand, regarded writing simply as 

a method of chronicling. Their test was always the spoken 

word in its musical and metrical relations. The voice was 

the medium, and the ear the critic.”. (WILDE, 2012: 24).

(HAVELOCK, 1996: 14).

Gilbert Sim: a escrita tem feito muito mal aos 
escritores. Devemos voltar à voz. Esse deve ser o nosso 
teste e, talvez, então seremos capazes de apreciar algu-
mas das sutilezas da crítica de arte grega.
Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

Yes: writing has done much harm to writers. We must 

return to the voice. That must be our test, and perhaps 

then we shall be able to appreciate some of the subtle-

ties of Greek art-criticism.”. (WILDE, 2012: 26).
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Eric Havelock É óbvio que é impossível provar 
esta tese por métodos positivistas: a linguagem oral 

não produz fósseis.
Gilbert Desde a introdução da impressão, bem 
como o desenvolvimento fatal do hábito de leitura, 
tem havido uma tendência na literatura para atrair 
mais e mais para o olho, e cada vez menos para o 
ouvido que é realmente a sensação que, do ponto de 
vista da arte pura, ela deveria procurar agradar, e por 
cujos cânones do prazer deveria respeitar sempre.

Eric Havelock O romantismo, na literatura, deve 
plena ocasião de exprimir-se quando a técnica – não só 
a da escrita, como também a do prelo – permitiu que a 
circulação da poesia escrita (e, em seguida, a circulação 

da prosa) se fizesse em larga escala, de modo a que 
fosse lida sem o apoio de qualquer audiência. 

Gilbert Mas nisso estamos apenas emprestando para 
outras eras o que desejamos, ou pensamos que deseja-
mos, para a nossa própria. O nosso sentido histórico é 
falho.

Eric Havelock O homem leitor tem todo o jeito 
de um acidente histórico, e o mesmo pode ser dito 

sobre qualquer sistema de símbolos escritos que 
escolha usar. Isso recomenda cautela na apreciação da 

relação entre escrita e linguagem. Gilbert Cada século que produz poesia é, até agora, 
um século artificial, e o trabalho que nos parece ser o 
produto mais natural e simples de seu tempo é sem-
pre o resultado do esforço mais autoconsciente.

(HAVELOCK, 1996: 14).

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

Since the introduction of printing, and the fatal deve-

lopment of the habit of reading (…), there has been a 

tendency in literature to appeal more and more to the eye, 

and less and less to the ear which is really the sense which, 

from the standpoint of pure art, it should seek to please, 

and by whose canons of pleasure it should abide always.”. 

(WILDE, 2012: 23).

(HAVELOCK, 1996: 28).

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

But in this we are merely lending to other ages what we 

desire, or think we desire, for our own. Our historical 

sense is at fault.”. (WILDE, 2012: 33).

(HAVELOCK, 1996: 54).

Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. Every century that produces poetry is, so far, 

an artificial century, and the work that seems to us to 

be the most natural and simple product of its time is 

always the result of the most self-conscious effort.”. 

(WILDE, 2012: 33).

Eric Havelock Entre o que as palavras dizem 
quando faladas e o que significam quando escritas, 

sempre haverá uma defasagem de algum tipo, lacunas 
de dimensões variáveis conforme a escrita em uso. 

(HAVELOCK, 1996: 54).
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António Pinto Ribeiro Toda a possibilidade da 
escrita crítica é, portanto, sobre o que fica como 
rasto no espaço e no tempo, ou seja, o que fica visível 
da fisicalidade e da corporeidade porque o corpo 
continuará fechado a um código transparente, a uma 
tradução para uma linguagem verbal.

Eric Havelock A verdade é que a revolução da 
escrita era algo que se estendia por muitas gerações, de 

modo demasiado gradual para que os participantes 
tivessem consciência de sua base técnica e do que esta-
vam fazendo com ela. Essa inconsciência não é atípica. 

Gilbert E é por esta razão que a crítica que citei é a 
crítica do tipo mais elevado. Trata-se da obra de arte 
simplesmente como um ponto de partida para uma 
nova criação. Ela não se limita – deixe-nos, pelo menos, 
supor para o momento – a descobrir a real intenção do 
artista e aceitar isso como final.

Eric Havelock a Antiguidade mais tardia nunca 
descartou por completo o hábito da oralidade, e assim 
ficou impedida de reconhecer a sua existência histórica 

separada. Mesmo o leitor solitário lia alto para si mes-
mo; e os escritores ainda procuravam audiências. 

Gilbert E, nisto está certa, pois o significado de 
qualquer coisa bela criada está, pelo menos, tanto na 
alma de quem a olha, como na alma de quem a forja.

(RIBEIRO, 1997: 139).

(HAVELOCK, 1996: 36).

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

And it is for this very reason that the criticism which I 

have quoted is criticism of the highest kind. It treats the 

work of art simply as a starting-point for a new creation. 

It does not confine itself--let us at least suppose so for 

the moment--to discovering the real intention of the artist 

and accepting that as final.”. (WILDE, 2012: 56).

(HAVELOCK, 1996: 37)

Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. And in this it is right, for the meaning of any 

beautiful created thing is, at least, as much in the soul of 

him who looks at it, as it was in his soul who wrought it.”. 

(WILDE, 2012: 56).

António Pinto Ribeiro Resta-nos discursar sobre 
a sua presencialidade que se manifesta através do 

movimento de um determinado modo, inquietante, 
que produz uma estranheza e/ou uma sensação de 

beleza ou de terror. Sabemos que tais impressões são 
o resultado da medialidade que é o corpo.

(RIBEIRO, 1997: 139).
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Eric Havelock a memória oral trata fundamental-
mente com o presente. Ela capta e recolhe o que está 
sendo feito, ou o que é apropriado para o momento 
presente. Ela registra as instituições do presente, não do 
passado. 

Gilbert pois quando o trabalho é concluído, ele tem, 
por assim dizer, uma vida independente própria, e 

pode transmitir uma mensagem muito diferente da 
que foi colocada em seus lábios para dizer. 

(HAVELOCK, 1996: 30).

Eric Havelock Um pesquisador do futuro, que da-
qui a mil anos viesse estudar nossa época, depreenderia, 
a partir do remanescente de nossa literatura, que nós 
estávamos experimentando algumas mudanças relativas 
ao status e ao papel das mulheres; mas é improvável 
que ele encontrasse manifestação explícita de uma 
consciência dos eventos técnicos que, sucedendo-se ao 
longo de mais de um século, por seu efeito cumulativo 
tornariam isso possível.

Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. For when the work is finished it has, as it were, an 

independent life of its own, and may deliver a message 

far other than that which was put into its lips to say.”. 

(WILDE, 2012: 56).

(HAVELOCK, 1996: 36).Gilbert Acredite em mim, Ernest, não há arte sem 
autoconsciência e autoconsciência e espírito crítico 

são um. 
Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. Believe me, Ernest, there is no fine art without 

self-consciousness, and self- consciousness and the 

critical spirit are one.”. (WILDE, 2012: 33). Ernest  Mas a crítica é realmente uma arte criativa?
Tradução da autora para o original em inglês: “ERNEST. 

But is Criticism really a creative art?”. (WILDE, 2012: 50).

Gilbert Por que não deveria ser? Ela funciona com 
materiais, e os coloca em uma forma que é ao mesmo 
tempo nova e encantadora. O que mais se pode dizer 

da poesia? Na verdade, eu chamaria de crítica uma 
criação dentro de uma criação.

Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. Why should it not be? It works with materials, 

and puts them into a form that is at once new and 

delightful. What more can one say of poetry? Indeed, 

I would call criticism a creation within a creation.”. 

(WILDE, 2012: 51).

António Pinto Ribeiro Há, por exemplo, que 
considerar os múltiplos e diversos discursos literários, 
aqueles que melhores e mais profícuas metáforas têm 
produzido sobre o corpo e que compõem um dos 
corpus mais contraditórios sobre este tema.
(RIBEIRO, 1997: 17).

CRÍTICOX



Gilbert assim o crítico reproduz o trabalho que ele 
critica de um modo que não é imitativo, e cuja parte 

do encanto pode realmente consistir na rejeição da 
semelhança, mostrando-nos desta forma não apenas o 
significado, mas também o mistério da beleza, e, trans-
formando cada arte em literatura, resolve uma vez por 

todas o problema da unidade da arte.

Ernest A crítica mais elevada, então, é mais criativa 
do que a criação, e o objetivo principal do crítico é 
ver o objeto como não é realmente em si mesmo; essa 
é sua teoria, eu acredito?

Gilbert Sim, essa é minha teoria. Para o crítico a obra 
de arte é simplesmente uma sugestão para um novo tra-
balho de sua autoria, que não precisa necessariamente 
ter qualquer semelhança óbvia com a coisa que critica. 

António Pinto Ribeiro A poesia tem-nos, desde 
sempre, oferecido alguns dos melhores textos sobre 
o corpo e, em especial, sobre o corpo do outro. A 
novelística e o romance também.

Gilbert A única característica de uma bela forma é 
que se pode colocar nela tudo o que se deseja, e ver 

nela tudo o que se escolhe ver; e a beleza, essa dá para a 
criação seu elemento universal e estético, faz do crítico 

um criador, por sua vez, e sussurra mil coisas diferentes, 
que não estavam presentes na mente daquele que escul-

piu a estátua ou pintou o painel ou lapidou a joia.

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

so the critic reproduces the work that he criticises in a 

mode that is never imitative, and part of whose charm may 

really consist in the rejection of resemblance, and shows us 

in this way not merely the meaning but also the mystery of 

Beauty, and, by transforming each art into literature, solves 

once for all the problem of Art’s unity.”. (WILDE, 2012: 62). Tradução da autora para o original em inglês: “ERNEST. 

The highest Criticism, then, is more creative than crea-

tion, and the primary aim of the critic is to see the object 

as in itself it really is not; that is your theory, I believe?”. 

(WILDE, 2012: 58).

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

Yes, that is my theory. To the critic the work of art is sim-

ply a suggestion for a new work of his own, that need not 

necessarily bear any obvious resemblance to the thing it 

criticises.”. (WILDE, 2012: 58).

(RIBEIRO, 1997: 17).

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

The one characteristic of a beautiful form is that one can 

put into it whatever one wishes, and see in it whatever one 

chooses to see; and the Beauty, that gives to creation its 

universal and aesthetic element, makes the critic a creator in 

his turn, and whispers of a thousand different things which 

were not present in the mind of him who carved the statue or 

painted the panel or graved the gem.”. (WILDE, 2012: 58).
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António Pinto Ribeiro Os resultados práticos 
desta discussão encontram-se no modo como a crítica 
romântica operou. Primeiro, admitindo que aos poetas 
fosse legítima a prática da crítica – que assim continua-
vam a linhagem, iniciada por Diderot e pelos salonniers 

– e por outro lado admitindo que a intervenção crítica 
fosse realizada sob o formato da pequena narrativa ou, 
inclusivamente, do poema.
(RIBEIRO, 1997: 79).

Gilbert Parece-me que, enquanto o crítico literário 
fica, claro, em primeiro lugar, como tendo o alcan-
ce mais amplo, maior visão e material mais nobre 

cada uma das artes tem um crítico, por assim dizer, 
que lhe é atribuído. 

Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. It seems to me that, while the literary critic 

stands of course first, as having the wider range, and 

larger vision, and nobler material, each of the arts has 

a critic, as it were, assigned to it.”. (WILDE, 2012: 68).

António Pinto Ribeiro É assim que em Baude-
laire se constata que alguns dos poemas de Les fleurs 
du mal adquirem um estatuto crítico específico da 
modernidade... e portanto a melhor apreciação de um 
quadro poderia ser um soneto.
(RIBEIRO, 1997: 79).

Gilbert O ator é um crítico do drama. Ele mostra 
o trabalho do poeta sob novas condições, por um 

método especial a si próprio. Ele toma a palavra 
escrita, e a ação, o gesto e a voz tornam-se os meios 

de manifestá-la. O cantor ou o instrumentista é o 
crítico da música. 

António Pinto Ribeiro com os poetas-críticos ini-
cia-se no século XX uma linha ensaísta muito próxima 
do acontecimento artístico relativamente às artes do 
corpo que, inclusivamente, admite e estimula, como 
colaborador ou coautor da obra, o artista que noutras 
situações é um ensaísta experimentando a crítica.

Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. The actor is a critic of the drama. He shows the 

poet’s work under new conditions, and by a method 

special to himself. He takes the written word, and 

action, gesture and voice become the media of reve-

lation. The singer or the player on lute and viol is the 

critic of music.”. (WILDE, 2012: 68).

(RIBEIRO, 1997: 83).
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Gilbert O gravurista de uma imagem despoja a pintura 
de suas cores, mas mostra-nos através da utilização de 

um novo material a sua verdadeira qualidade de cor, seus 
tons e valores, as relações de suas massas, e assim é, a 

seu modo, um crítico dela, pois o crítico é aquele que 
apresenta para nós uma obra de arte de uma forma dife-

rente daquela do trabalho em si, o emprego de um novo 
material é uma crítica, bem como um elemento criativo. 

António Pinto Ribeiro Resta-lhe através do 
discurso, elaborar uma réplica do representado e res-
taurar o que aparece e persiste quer como significante 
flutuante, quer como insignificante. A única possibi-
lidade é a da tradição ensaística que os poetas-críticos 
nos deixaram...

Gilbert Você se lembra que eu falei do crítico como 
sendo de sua própria maneira tão criativo como o 

artista, cujo trabalho, de fato, pode ser meramente 
valorizado na medida em que dá ao crítico uma suges-

tão de um novo modo de pensamento e sentimento 
que ele pode realizar com igual, ou talvez maior, dis-
tinção de forma e, através do uso de um meio novo 

de expressão, fazer de maneira diferentemente bonita 
e mais perfeita.

 António Pinto Ribeiro Tudo isso inserido numa 
moldura de expressão, com um ritmo, decorrendo 
das dramaturgias geradas pelas corporeidades em 
confronto passíveis de ser analisadas através da recor-
rência a múltiplas grelhas de análises.

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

The etcher of a picture robs the painting of its fair colours, 

but shows us by the use of a new material its true colour-

-quality, its tones and values, and the relations of its mas-

ses, and so is, in his way, a critic of it, for the critic is he 

who exhibits to us a work of art in a form different from that 

of the work itself, and the employment of a new material is 

a critical as well as a creative element.”. (WILDE, 2012: 68).

(RIBEIRO, 1997: 147).

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

You remember that I spoke of the critic as being in his 

own way as creative as the artist, whose work, indeed, 

may be merely of value in so far as it gives to the critic 

a suggestion for some new mood of thought and feeling 

which he can realise with equal, or perhaps greater, 

distinction of form, and, through the use of a fresh me-

dium of expression, make differently beautiful and more 

perfect.”. (WILDE, 2012: 95).

(RIBEIRO, 1997: 147).

diálogo críticoDIÁLOGOS 2/4PARTE II 97



Gilbert Não é apenas na arte que o corpo é a alma. 
Em todas as esferas da vida a forma é o começo das 
coisas. Os gestos harmoniosos e rítmicos da dança 

transmitem, Platão nos diz, tanto ritmo e harmonia 
para a mente. 

Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. It is not merely in art that the body is the soul. 

In every sphere of life Form is the beginning of things. 

The rhythmic harmonious gestures of dancing convey, 

Plato tells us, both rhythm and harmony into the mind.”. 

(WILDE, 2012: 115).

António Pinto Ribeiro a crítica experimenta 
tornar-se teoria. É uma ambição da crítica estimulada 
pela própria necessidade que emana das artes do cor-
po, mas é também provocada pela pretensão cognitiva 
típica da crítica experimental.
(AGAMBEN in RIBEIRO, 1997: 140).Eric Havelock Se fosse possível designar o novo 

discurso por uma palavra nova, o termo seria concei-
tual. A fala iletrada favorecera o discurso descritivo da 

ação; a pós-letrada alterou o equilíbrio em favor da 
reflexão. 

(HAVELOCK, 1996: 16).

António Pinto Ribeiro Nesse processo, a crítica 
ambiciona para si “um valor criativo, no momento 
em que a arte abandona essa pretensão... A crítica 
identifica-se com a obra de arte? Sim, na medida em 
que também é negatividade”.
(AGAMBEN in RIBEIRO, 1997: 140).

(HAVELOCK, 1996: 16).

(DELEUZE in RIBEIRO, 1997: 148).

(HAVELOCK, 1996: 22).

Eric Havelock A sintaxe do grego começou a 
adaptar-se a uma possibilidade crescente de enunciar 

preposições, em lugar de descrever eventos. Esse foi o 
traço fundamental do legado do alfabeto às culturas 

pós-alfabéticas. 
António Pinto Ribeiro A crítica só se efetiva, de 
facto, pelo discurso inventivo, pelo qual o saber do 
crítico entra em sintonia ou em dissintonia com a obra 
no seio da linguagem e quando o discurso se instala na 
língua ‘colorindo ou musicando’ o fluxo dos textos.

Eric Havelock A sociedade em questão não foi ca-
paz de industriar um sistema viável de notação musical 

e coreográfica. Depois de alguns séculos de expressão 
oral, todavia, ela inventou uma notação eficaz para as 
palavras – esta que ainda lemos. Nasceu a “literatura”.

António Pinto Ribeiro Por isso a crítica participa 
dos limites e das potencialidades da escrita e no limite 
da literatura, informe, inacabada. “Escrever é uma 
tarefa do futuro, sempre inacabada, sempre a fazer-se”. 
(DELEUZE in RIBEIRO, 1997: 148).

CRÍTICOX



Gilbert cada modo de crítica é, no seu mais alto 
desenvolvimento, simplesmente um estado de espí-
rito, e nunca somos mais fiéis a nós mesmos do que 
quando somos inconsistentes.

Eric Havelock não é por acaso que hábitos pura-
mente orais de pensamento e experiência, assim como 

formas orais de literatura, tenham sobrevivido mais 
tenazmente nos países árabes, na China e no Japão... 

Gilbert O crítico estético, constante apenas ao prin-
cípio da beleza em todas as coisas, sempre vai estar 
à procura de novas impressões, ganhando das várias 
escolas o segredo de seu charme, curvando-se, pode 
ser, ante altares estrangeiros, ou sorrindo, se for sua 
fantasia, a estranhos novos deuses.

Eric Havelock O caráter concreto desse tipo de 
fala, sua simplicidade poética e seu estilo direto 

comprovam-se atraente para a mente letrada, 
lembrando-nos de que podemos ter pago um certo 

preço pela conquista do Ocidente pelo alfabeto 
grego. Isso suscita uma ampla e dúbia questão que 

não pode ser respondida aqui.
Gilbert Sim: como a arte emerge da personalida-
de, então é apenas à personalidade que ela pode ser 
revelada e do encontro das duas vem a interpretação 
crítica correta.

António Pinto Ribeiro a crítica, dependendo 
sempre de um sujeito enunciador – o crítico – está 

dependente dos limites deste. Daquilo que ele sabe e 
daquilo que ele é. 

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

each mode of criticism is, in its highest development, sim-

ply a mood, and that we are never more true to ourselves 

than when we are inconsistent.”. (WILDE, 2012: 99).

(HAVELOCK, 1996: 354).

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

The aesthetic critic, constant only to the principle of beauty 

in all things, will ever be looking for fresh impressions, 

winning from the various schools the secret of their charm, 

bowing, it may be, before foreign altars, or smiling, if it be 

his fancy, at strange new gods.”. (WILDE, 2012: 99).

(HAVELOCK, 1996: 354).

Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. Yes: and as art springs from personality, so it is 

only to personality that it can be revealed, and from the 

meeting of the two comes right interpretative criticism.”. 

(WILDE, 2012: 69).

(RIBEIRO, 1997: 149).
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Gilbert O verdadeiro crítico vai, de fato, ser sempre 
sincero em sua devoção ao princípio da beleza, mas 
ele vai procurar beleza em qualquer época e em cada 
escola, e nunca sofrerá limitar-se a qualquer costume 
estabelecido de pensamento ou modo estereotipado 
de ver as coisas.

António Pinto Ribeiro E naquilo que ele é, o sujeito 
crítico não está dispensado do processo catártico que se 
exerce sobre os restantes espectadores. Apesar de ser um 
sujeito espectador experimentado, sofre, alegra-se, diver-

te-se, detesta, é afetado. 

Gilbert Ele vai realizar-se em muitas formas, por 
milhares de maneiras diferentes, e sempre será curioso 
de novas sensações e novos pontos de vista. Através da 
mudança constante, e através da constante mudança 
apenas, ele vai encontrar a sua verdadeira unidade.

Ernest Sua teoria da educação é deliciosa. Mas 
que influência o seu crítico, criado neste ambiente 

requintado, possui? 

Gilbert A influência do crítico será o mero fato de sua 
própria existência. Ele irá representar o tipo impecável. 
Nele, a cultura do século vai ver-se realizada. Você não 
deve pedir a ele para ter qualquer objetivo que não 
seja o aperfeiçoamento de si mesmo. A demanda do 
intelecto, como já foi bem dito, é simplesmente para 
sentir-se vivo.

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

The true critic will, indeed, always be sincere in his devo-

tion to the principle of beauty, but he will seek for beauty in 

every age and in each school, and will never suffer himself 

to be limited to any settled custom of thought or ste-

reotyped mode of looking at things.”. (WILDE, 2012: 104).

(RIBEIRO, 1997: 149). 

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

He will realise himself in many forms, and by a thousand 

different ways, and will ever be curious of new sensations 

and fresh points of view. Through constant change, and 

through constant change alone, he will find his true unity.”. 

(WILDE, 2012: 104).Tradução da autora para o original em inglês: “ERNEST. 

Your theory of education is delightful. But what influence 

will your critic, brought up in these exquisite surroun-

dings, possess? Do you really think that any artist is ever 

affected by criticism?”. (WILDE, 2012: 116).

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

The influence of the critic will be the mere fact of his own 

existence. He will represent the flawless type. In him the 

culture of the century will see itself realised. You must not 

ask of him to have any aim other than the perfecting of 

himself. The demand of the intellect, as has been well said, 

is simply to feel itself alive?”. (WILDE, 2012: 116).
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Ernest Você realmente acha que qualquer artista é 
alguma vez afetado pela crítica?

Gilbert O crítico pode, de fato, desejar exercer 
influência; mas, se assim for, ele vai preocupar-se não 
com o indivíduo, mas com a época, que ele vai buscar 
despertar para a consciência, e para tornar receptiva, 
criando nela novos desejos e apetites, emprestando-

-lhe sua visão mais ampla e seus mais nobres humores. 
A arte real de hoje vai ocupá-lo menos do que a arte 
de amanhã, muito menos do que a arte de ontem.

Ernest Você me explicou que a crítica é uma arte 
criativa...

Gilbert Bem, você parecia um pouco cético sobre 
a teoria. 

Ernest Você me disse que é mais difícil falar sobre 
uma coisa do que fazê-la, que a crítica é mais criativa 

do que a criação. 

Gilbert Sim, para retornar à esfera da arte, é a forma 
que cria não apenas o temperamento crítico, mas 
também o instinto estético, esse instinto infalível que 
revela todas as coisas sob as suas condições de beleza.

Tradução da autora para o original em inglês: “ERNEST. 

Do you really think that any artist is ever affected by criti-

cism?”. (WILDE, 2012: 116).

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

The critic may, indeed, desire to exercise influence; but, 

if so, he will concern himself not with the individual, but 

with the age, which he will seek to wake into conscious-

ness, and to make responsive, creating in it new desires 

and appetites, and lending it his larger vision and his 

nobler moods. The actual art of today will occupy him 

less than the art of tomorrow, far less than the art of 

yesterday.”. (WILDE, 2012: 116).

Tradução da autora para o original em inglês: “ERNEST. 

You have explained to me that criticism is a creative art.”. 

(WILDE, 2012: 121).

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

Well, you seemed to be a little sceptical about the theory.”. 

(WILDE, 2012: 95).

Tradução da autora para o original em inglês: “ERNEST. 

You have told me that it is more difficult to talk about a 

thing than to do it, (…) and that criticism is more creative 

than creation.”. (WILDE, 2012: 131).

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

And so, to return to the sphere of Art, it is Form that creates 

not merely the critical temperament, but also the aesthetic 

instinct, that unerring instinct that reveals to one all things 

under their conditions of beauty.”. (WILDE, 2012: 116).
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Ernest e que a mais elevada crítica é a que revela na 
obra de arte o que o artista não tinha posto ali (...) 

Tradução da autora para o original em inglês: “ER-

NEST. and that the highest criticism is that which 

reveals in the work of Art what the artist had not put 

there.”. (WILDE, 2012: 131).

Gilbert Comece com o culto da forma, e não há 
nenhum segredo na arte que não será revelado a você, 
e lembre-se que na crítica, como na criação, tempera-
mento é tudo. Isto é, não pelo momento da sua produ-
ção, mas pelos temperamentos às quais apelam, que as 
escolas de arte devem ser historicamente agrupadas.

Ernest Bem, eu acho que eu coloquei todas as mi-
nhas perguntas para você. E agora devo admitir (...). 

Tradução da autora para o original em inglês: “GILBERT. 

Start with the worship of form, and there is no secret in 

art that will not be revealed to you, and remember that in 

criticism, as in creation, temperament is everything, and 

that it is, not by the time of their production, but by the 

temperaments to which they appeal, that the schools of 

art should be historically grouped.”. (WILDE, 2012: 116).

Gilbert Ah! não diga que você concorda comigo. 
Quando as pessoas concordam comigo eu sempre 
sinto que devo estar errado.

Tradução da autora para o original em inglês: “ERNEST. 

Well, I think I have put all my questions to you. And now I 

must admit.” (WILDE, 2012: 120).

Tradução da autora para o original em inglês: “GIL-

BERT. Ah! don’t say that you agree with me. When peo-

ple agree with me I always feel that I must be wrong.”. 

(WILDE, 2012: 120).Ernest Nesse caso, eu certamente não irei dizer-lhe 
se eu concordo com você ou não.

Tradução da autora para o original em inglês: “ERNEST. 

In that case I certainly won’t tell you whether I agree with 

you or not.”. (WILDE, 2012: 121).

CRÍTICOX
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Italo Calvino O milênio que está para findar-se viu 
o surgimento e a expansão das línguas ocidentais 

modernas e as literaturas que exploraram suas possibi-
lidades expressivas, cognoscitivas e imaginativas. Foi 

também o milênio do livro, na medida em que viu o 
objeto-livro tomar a forma que nos é familiar.

Roger  Chartier Somos herdeiros dessa história tan-
to para a definição do livro, isto é, ao mesmo tempo 
um objeto material e uma obra intelectual ou estética 
identificada pelo nome de seu autor, como para a 
percepção da cultura escrita e impressa que se baseia 
em diferenças imediatamente visíveis entre os objetos 
(cartas, documentos, diários, livros, etc.)..

Italo Calvino O sinal talvez de que o milênio es-
teja para findar-se é a frequência com que nos inter-
rogamos sobre o destino da literatura e do livro na 

era tecnológica dita pós-industrial. Não me sinto 
tentado a aventurar-me nesse tipo de previsões. 

Minha confiança no futuro da literatura consiste 
em saber que há coisas que só a literatura com seus 

meios específicos pode dar..

Eric Havelock A verdade é que o ato de ler é 
quase virtualmente ignorado de autores e artistas de 
qualquer cultura onde ocorre. O mesmo não é certo 
quanto à oratória, ou à música, ou aos jogos, ou à 
luta, ao comer, ao correr, ou mesmo ao dormir e ao 
morrer. De todas as atividades humanas que hoje se 
estimam ordinárias, a leitura é a que historicamente 
se registra de forma mais escassa..

(CALVINO, 1990: 11).

(CHARTIER, 2002: 22).

(CALVINO, 1990: 11).

(HAVELOCK, 1996: 59).
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Roger Chartier Como pensar a leitura diante de 
uma oferta textual que a técnica eletrônica multiplica 
mais ainda do que a invenção da imprensa? Todos os 

textos, sejam eles de qualquer gênero, são lidos em um 
mesmo suporte (a tela do computador) e nas mesmas 
formas (geralmente as que são decididas pelo leitor)..

Italo Calvino Gostaria de acrescentar não ser apenas a 
linguagem que me parece atingida por essa pestilência. 
As imagens, por exemplo, também o foram. Que futu-
ro estará reservado à imaginação individual nessa que 
se convencionou a chamar a “civilização da imagem’?.

Jérôme Bel Eu tenho pensado nisso, pois eu uso mui-
to a internet, o Youtube. Porque o Youtube é muito 

importante para as artes performáticas. Porque é nossa 
primeira biblioteca. Nosso primeiro banco de dados. 
Nós podemos ver muitas performances agora. É um 
mundo totalmente novo para as artes performáticas..

Roger Chartier o mais provável para as próximas 
décadas é a coexistência, que não será forçosamente 
pacífica, entre as duas formas do livro – eletrônica e 
impressa – e os três modos de inscrição e de comu-
nicação dos textos: a escrita manuscrita, a publicação 
impressa, a textualidade eletrônica..

Jérôme Bel Você está ali, fumando, tomando um 
chá, sei lá, limpando a casa... enquanto assiste. Por isso 

é diferente, a audiência é diferente. No teatro você 
está parado, você pagou, o que é importante porque 

significa que você deseja ver aquilo. Aqui você está na 
internet e em um clique você vai para outro website..

Roger Chartier Cria-se assim uma continuidade que 
não mais diferencia os diversos discursos a partir de 
sua própria materialidade..

(CHARTIER, 2002: 21; 23). 

(CALVINO, 1990: 73; 107).

Tradução da autora de entrevista feita com Jérôme Bel 

sobre sua performance Shirtology @ Tate, publicada no 

Performance Room at Tate Modern. Disponível em: <ht-

tps://www.youtube.com/watch?v=l0TmUQmKpDg>. 

(CHARTIER, 2002: 107).

Tradução da autora de entrevista feita com Jérôme Bel 

sobre sua performance Shirtology @ Tate publicada no 

Performance Room at Tate Modern. 

(CHARTIER, 2002: 23).
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Italo Calvino Hoje somos bombardeados por uma 
tal quantidade de imagens a ponto de não podermos 

distinguir mais a experiência direta daquilo que vimos 
há poucos segundos..

Jérôme Bel Bom, no teatro “ao vivo” é comparti-
lhar o mesmo tempo e o mesmo espaço. Aqui, nós 
estamos no mesmo tempo, mas não no mesmo 
espaço. E há regras no teatro. Normalmente você fica 
quieto, esta é a regra do teatro ocidental. Aqui, pelo 
fato de estarem isolados, teclando e se expressando  
ao mesmo tempo, o que não é possível no teatro, é 
interessante. Ainda há uma comunicação entre eles. 

Roger Chartier É agora um único aparelho, o compu-
tador, que faz surgir diante do leitor os diversos tipos 
de textos tradicionalmente distribuídos entre objetos 
diferentes. É essa ordem dos discursos que se transfor-

ma profundamente com a textualidade eletrônica. 

Italo Calvino Em nossa memória se depositam, por 
estratos sucessivos, mil estilhaços de imagens, seme-
lhantes a um depósito de lixo, onde é cada vez menos 
provável que uma delas adquira relevo. A literatura 
fantástica será possível no ano 2000, submetido a 
uma crescente inflação de imagens pré-fabricadas? 

(CALVINO, 1990: 107).

Tradução da autora de entrevista feita com Jérôme Bel 

sobre sua performance Shirtology @ Tate, publicada no 

Performance Room at Tate Modern. 

(CHARTIER, 2002: 23).

(CALVINO, 1990: 107; 111).

Jérôme Bel Em 1998, eu fiz O último espetáculo 
e depois dele eu pararia... eu não continuaria a 

trabalhar. Mas, em 1999, eu recebi o convite para um 
projeto muito excitante. Então, eu fiquei imaginando 

como eu poderia participar desse projeto sem fazer 
um espetáculo. Eu me lembro de uma noite pensar 

nessa solução: “vou pedir pro Xavier fazer o espetácu-
lo no meu lugar, então não será meu espetáculo mas 

o projeto é feito.” 
Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xa-

vier Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada 

no Catalogue Raisonné, em 2004. Disponível em: <http://

www.jeromebel.fr/CatalogueRaisonne?idChor=5>.
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Xavier Le Roy Eu pensei “ah, isso é interessante, 
fazer a peça de outra pessoa”, foi a minha primeira 
reação. Eu não estava planejando fazer nenhum 
trabalho novo, então veio em um bom momento. Eu 
lembro que uma coisa era importante para mim: você 
não poderia ser o produtor, você tinha que ser o autor, 
tinha que ser seu espetáculo. 

Jérôme Bel Eu iria apenas assinar o trabalho e 
você o faria. 

Xavier Le Roy Basicamente foi sua ideia não fazer a 
peça. Esta era a condição, você assinaria. Eu traba-
lharia e em algum momento você veria, o mais tarde 
possível  Eu comecei a pensar... eu poderia fazer 
qualquer coisa e você assinaria. Eu poderia apresentar 
um trabalho existente assinado por outra pessoa... 
Abriu uma série de possibilidades. A ideia que ficou 
foi tentar fazer uma peça que jogasse o jogo de que foi 
feita por você. Não algo que eu faria, ou pensasse, mas 
tentar fazer esse jogo. 

Jérôme Bel Tentar continuar meu trabalho. 

Idem.

Idem.

Idem.

 Italo Calvino Os caminhos que vemos abertos 
até agora parecem ser dois: 1) Reciclar as imagens 
usadas, inserindo-as num contexto novo que lhes 

mude o significado. 
(CALVINO, 1990: 111). Xavier Le Roy Essa era a ideia geral. “Bom, ele fez O 

último espetáculo, como poderíamos continuar?”. Fazer 
alguma coisa que parecesse um espetáculo seu. Um 
pastiche, na verdade. Conseguir fazer alguma coisa que 
pudesse ser lida como sua. Essas ideias deram o assunto 
do espetáculo. 
Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xa-

vier Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada 

no Catalogue Raisonné, em 2004. 

Idem.
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Italo Calvino O pós-modernismo pode ser conside-
rado como a tendência de utilizar de modo irônico o 
imaginário dos meios de comunicação, ou antes como 
a tendência de introduzir o gosto do maravilhoso, her-
dado da tradição literária, em mecanismos narrativos  
que lhe acentuem o poder de estranhamento. 

Xavier Le Roy Essa foi a questão sobre a qual iria tra-
balhar. Muito cedo tornou-se claro pra mim que havia 
um link em tentar fazer uma peça sua... Imediatamen-
te veio a questão: quem está fazendo o quê? Para nós 

era claro que você teve a ideia, eu faria qualquer coisa. 
Já que era sua ideia, você daria o título. 

Italo Calvino 2) Ou então apagar tudo e recomeçar 
do zero. Samuel Beckett obteve os mais extraordiná-
rios resultados reduzindo ao mínimo os elementos 
visuais e a linguagem, como num mundo depois do 
fim do mundo. 

Jérôme Bel Quando eu comecei a trabalhar eu tentei 
achar meu próprio estilo de dança. E eu falhei. Em 

cada performance eu falhei. Começando do zero para 
criar uma nova linguagem. E não aconteceu. 

Xavier Le Roy Você propõe o corpo como porta-
dor de signos. Carrega signos e nós não podemos 
escapar disso. Tudo o que podemos fazer é rear-
ranjá-los ou substituir com outros. Muitas de suas 
performances anteriores são baseadas nisso. Isso põe 
a questão pra mim da necessidade de reconhecer 
para representar alguma coisa. 

Italo Calvino Vivemos sob uma chuva ininterrupta 
de imagens; os media todo-poderosos não fazem 

outra coisa senão transformar o mundo em imagens, 
multiplicando-o numa fantasmagoria de jogos de es-

pelhos – imagens que em grande parte são destituídas 
da necessidade interna que deveria caracterizar toda 
imagem, como forma e como significado, como 

(CALVINO, 1990: 111).

Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xa-

vier Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada 

no Catalogue Raisonné, em 2004. 

(CALVINO, 1990: 111).

Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xa-

vier Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada 

no Catalogue Raisonné, em 2004.

Idem.
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Xavier Le Roy Eu acredito que é essa questão que 
suas peças abordam. Nós podemos ser capazes de 
produzir outras representações e não ficar presos nestas 
que... Mas nós reconhecemos que, mesmo quando 
tiramos fora algumas coisas, algo sempre permanece. 

Italo Calvino Grande parte dessa nuvem de imagens 
se dissolve imediatamente como os sonhos que não 
deixam traços na memória; o que não se dissolve é 

uma sensação de estranheza e mal-estar. 

Xavier Le Roy O que é difícil na dança é escapar de 
um estilo  porque quando é reconhecido, você sempre 
reconhece... quando vê um corpo é sempre um pou-
quinho de Pina, um pouquinho de outra coisa, tudo 
misturado. Fazer um mix que tenta escapar... Eu acho 
que é sempre a questão, tentar escapar. É o que me faz 
produzir. Você não precisa escapar.  

Jérôme Bel Não, porque eu, ao contrário de você, 
estou convencido que eu sou completamente aliena-
do. A única resistência que eu sou capaz de produzir 

é como recombinar esses signos. Essa é a minha coisa. 
Eu combino para subverter. Eu desisti. 

força de impor-se à atenção, como riqueza de 
significados possíveis. 

(CALVINO, 1990: 73).

Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e 

Xavier Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada 

no Catalogue Raisonné, em 2004. 

(CALVINO, 1990: 73).

Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xavier 

Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada no Cata-

logue Raisonné, em 2004. 

Idem.

Roger  Chartier O que se torna mais difícil, contudo, 
é a percepção da obra como obra. A leitura diante da 
tela é geralmente descontínua, e busca, a partir de pa-
lavras-chave ou rubricas temáticas, o fragmento textual 
do qual quer apoderar-se (um artigo em um periódico, 
um capítulo em um livro, uma informação em um 
web site), sem que necessariamente sejam percebidas 
a identidade e a coerência da totalidade textual que 
contém esse elemento. 
(CHARTIER, 2002: 23).
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Xavier Le Roy Talvez, indo de uma coisa a outra, nós 
podemos colocar a questão: “o que é isso?”. Quando 
vamos de uma coisa a outra, nesta passagem... Não é 

identificável como alguma coisa que podemos nomear. 
Pra mim é quando voltamos a uma ideia de dança 

como movimento que não reconhecemos. 

Roger Chartier Num certo sentido, no mundo 
digital todas as entidades textuais são como bancos de 
dados que procuram fragmentos cuja leitura absolu-
tamente não supõe a compreensão ou percepção das 
obras em sua identidade singular. 

Jérôme Bel É um jeito de se comunicar... Esta é 
minha questão  Em vez de uma performance ao vivo 
em três dimensões agora é uma performance ao vivo 

mas em uma pequena tela de computador... 

Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xavier 

Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada no 

Catalogue Raisonné, em 2004. 

Italo Calvino No momento em que a ciência 
desconfia das explicações gerais e das soluções que 

não sejam setoriais e especialísticas, o grande desafio 
para a literatura é o de saber tecer em conjunto os 
diversos saberes e os diversos códigos numa visão 

pluralística e multifacetada do mundo.  

(CHARTIER, 2002: 23).

(CALVINO, 1990: 127).

Roger Chartier Essa hipótese é certamente mais 
sensata do que as lamentações sobre a irremediável 
perda da cultura escrita ou os entusiasmos sem pru-
dência que anunciavam a entrada imediata de uma 
nova era da comunicação. 
(CHARTIER, 2002: 107).

Tradução da autora de entrevista feita com Jérôme Bel 

sobre sua performance Shirtology @ Tate, publicada no 

Performance Room at Tate Modern. Roger Chartier O texto eletrônico, tal qual o conhe-
cemos, é um texto móvel, maleável, aberto. O leitor 
pode intervir em seu próprio conteúdo e não somente 
nos espaços deixados em branco pela composição 
tipográfica. Pode deslocar, recortar, estender, recompor 
as unidades textuais das quais se apodera. 
(CHARTIER, 2002: 25).
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Jérôme Bel É um novo dispositivo, eu quero tentar 
porque o teatro é muito arcaico. No Ocidente, se você 

pensar, o teatro grego é muito antigo. E o teatro não 
mudou tanto em 2.500 anos. Mas, hoje em dia, com a 
tecnologia, eu não resisti experimentar. Porque eu que-

ria saber se é possível e, se sim, como. Porque temos 
que adaptar. Não dá pra fazer o mesmo que no teatro. 

Roger Chartier O hipertexto e a hiperleitura que ele 
permite e produz transformam as relações possíveis 
entre as imagens, os sons e os textos associados de ma-
neira não-linear, mediante conexões eletrônicas, assim 
como as ligações realizadas entre os textos fluidos em 
seus contornos e em número virtualmente ilimitado. 

Italo Calvino Só se poetas e escritores se lançarem a 
empresas que ninguém mais ousaria imaginar é que a 

literatura continuará a ter uma função. 

Roger Chartier Nesse processo desaparece a 
atribuição dos textos ao nome de seu autor, já que 
estão constantemente modificados por uma escri-
tura coletiva, múltipla, polifônica, que dá realidade 
ao sonho de Foucault quanto ao desaparecimento 
desejável da apropriação individual dos discursos – 
o que ele chamava a “função-autor.”. 

Tradução da autora de entrevista feita com Jérôme Bel 

sobre sua performance Shirtology @ Tate, publicada no 

Performance Room at Tate Modern.

(CHARTIER, 2002: 109).

(CALVINO, 1990: 127).

(CHARTIER, 2002: 25).

Xavier Le Roy Nós sempre fazemos isso. Entre-
tanto, essa operação é sobre isso. É uma operação 

sobre quem é o autor, etc. Que encontramos na 
literatura, na pintura e em todos os campos da arte. 

É verdade que no campo coreográfico não somos 
tão familiarizados com isso. 

Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e 

Xavier Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada 

no Catalogue Raisonné, em 2004. 
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Jérôme Bel Há coisas no seu trabalho que me inte-
ressam muito, que eu me identifico. Que se alinham 
com meu projeto. Eu acho que cada um de nós, 
conduz operações que... Que podem... Eu sei que 
seu trabalho me ajuda a continuar o meu. E numa 
maneira explícita. A ideia era: eu paro mas o trabalho 
continua; e Xavier é quem pode continuá-lo. 

Jérôme Bel Ideias que desenvolvemos e apresenta-
mos e pessoas pegam e as usam. 

Xavier Le Roy Isso é ideal, nós não precisamos fazer 
esse, esse espetáculo. Alguém... 

Jérôme Bel Outros fazem. Eu, eu tenho pego outros 
coreógrafos para continuar meu trabalho. 

Michel Foucault O autor é ainda o que permite 
superar as contradições que podem se desencadear 

em uma série de textos: ali deve haver – em um certo 
nível do seu pensamento ou do seu desejo, de sua 
consciência ou do seu inconsciente – um ponto a 

partir do qual as contradições se resolvem, os ele-

Idem.

Xavier Le Roy Isso é importante como signo. O 
trabalho pode continuar. Tem coisas para trabalhar. 

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Michel Foucault O autor é, igualmente, o princípio 
de uma certa unidade de escrita – todas as diferenças 
devendo ser reduzidas ao menos pelos princípios da 

evolução, da maturação ou da influência. 
(FOUCAULT, 1992: 18).

Xavier Le Roy É interessante em termos de como. É 
o modo de pensar, na verdade. Seguimos um modo 
de pensar. Achamos que estamos seguindo a aborda-
gem de alguém, como se pensássemos no modo de 
Nietzsche, ou Spinoza, um tipo de lógica que... bom, 
e tem a subjetividade. Como pensamos neste modo, o 
que significa que fazemos diferente, partindo de uma 
abordagem similar. Não é a mesma coisa. 
Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xa-

vier Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada 

no Catalogue Raisonné, em 2004. 
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Jérôme Bel Nós podemos concluir que há coisas 
que temos em comum, entre nós e nosso traba-
lho, e com esta experiência, e agora, depois de nos 
conhecermos há dez anos, que há coisas em que não 
estamos na mesma frequência.  

Michel Foucault O autor, enfim, é um certo foco de 
expressão que, sob formas mais ou menos acabadas, 

manifesta-se da mesma maneira, e com o mesmo 
valor, em obras, rascunhos, cartas, fragmentos, etc. 

Jérôme Bel Ouvindo você colocar as coisas 
assim, o resultado que você obtém é graças ao seu 
trabalho... Você começa com essas minhas estraté-
gias... e no fim é a mesma coisa. Você remete à sua 
problemática, suas preocupações. 

Xavier Le Roy O que é interessante no processo é que 
no final... não funciona. O que é interessante é que po-
demos fazer alguma coisa que relembre, que seja simi-

lar, mas tem sempre um momento quando, como você 
disse, minhas preocupações, que não são só minhas, 

mas minha maneira de abordar essas questões é mais 
identificável com o que eu faço do que com o que você 

faz. Mesmo que eu faça o que eu penso que você faria. 
Na verdade  percebemos que é impossível. Ao mesmo 
tempo, o que é interessante, é que eu jamais teria feito 

essa peça. Eu nunca teria feito isso. Seria impensável. 
Se eu não tentasse fazer a peça por você. 

Michel Foucault Pode-se imaginar uma cultura 
em que os discursos circulassem e fossem aceitos 
sem que a função autor jamais aparecesse. Todos os 
discursos, sejam quais forem seu status. 

mentos incompatíveis se encadeando finalmente 
uns nos outros ou se organizando em torno de uma 

contradição fundamental ou originária. 
(FOUCAULT, 1992: 18).

Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xavier 

Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada no Cata-

logue Raisonné, em 2004. 

(FOUCAULT, 1992: 18).

Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xavier 

Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada no Cata-

logue Raisonné, em 2004. 

Idem.

(FOUCAULT, 1992: 28).
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Xavier Le Roy É uma coisa que eu acho interessante 
de observar depois. Eu não tinha me dado conta 

quando aconteceu. Tiveram críticas como... tentamos 
trabalhar com uma ideia de que o autor é intercam-

biável e não nos importamos com quem... 

Jérôme Bel Não nos importamos com quem diz 
isso, mas que isso é dito. 

Xavier Le Roy E ao mesmo tempo houve críticas... 
Xavier Le Roy, o título da peça de Jérôme Bel, reforça o 
poder do nome. Pra mim é interessante de ver, porque 

eu penso que é a mesma coisa com a performance. 
Não conseguimos escapar disso. Mas  ao tentar escapar 
produzimos algo. Eu acho que produzimos uma possi-

bilidade de transformar como vemos as coisas. Nós não 
transformamos a coisa. Não transformamos o mundo, 
o que não é o objetivo. Mas talvez tornamos possível 

ver... É interessante para mim ver que vai além da peça. 

Roland Barthes Sabemos agora que um texto não é 
feito de uma linha de palavras, libertando um sentido 
único, de certo modo teológico (que seria a «mensa-
gem» do Autor-Deus), mas um espaço de dimensões 
múltiplas, onde se casam e se contestam escritas 
variadas, nenhuma das quais é original: o texto é um 
tecido de citações, saldas dos mil focos da cultura. 

Xavier Le Roy Eu nunca teria feito Giszelle se não 
tivesse feito isso. O que prova que somos sempre 

contaminados. Aqui de propósito mas também sem 
saber. É o que isso diz também. Somos constantemente 

contaminados, o que faz fazermos outras coisas.  

Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xa-

vier Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada 

no Catalogue Raisonné, em 2004. 

Idem.

Idem.

(BARTHES, 2004: 04).

Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xavier 

Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada no Cata-

logue Raisonné, em 2004. 

Roger Chartier Nesse mundo textual sem fron-
teiras, a noção essencial torna-se a do elo, pensado 
como a operação que relaciona as unidades textuais 
recortadas para a leitura. 
(CHARTIER, 2002: 107).
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Xavier Le Roy O que eu percebi... É sempre a 
mesma questão. O que eu percebi é que em Self 

Unfinished, mesmo se eu tento produzir alguma coisa  
há sempre o momento em que o espectador, e eu 

também, quando vejo o vídeo... Sem saber eu estou 
sempre representando alguma coisa. Mesmo se eu 
tento fazer coisas que não existem, tentar escapar, 

neste dispositivo... A relação com o teatro faz repre-
sentar, mesmo quando você tenta escapar disso. 

Italo Calvino Quem somos nós, quem é cada um de 
nós senão uma combinatória de experiências, de infor-
mações, de leituras, de imaginações? 

Roland Barthes Assim se revela o ser total da escrita: 
um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias 

culturas e que entram umas com as outras em diálogo, 
em paródia, em contestação; mas há um lugar em que 
essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, 

como se tem dito até aqui, é o leitor: o leitor é o espaço 
exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, 

todas as citações de que uma escrita é feita; a unidade 
de um texto não está na sua origem, mas no seu desti-
no, mas este destino já não pode ser pessoal: o leitor é 

um homem sem história, sem biografia, sem psicologia; 
é apenas esse alguém que tem reunidos num mesmo 

campo todos os traços que constituem o escrito. 

Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xavier Le 

Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada no Catalogue 

Raisonné, em 2004. 

(CALVINO, 1990: 138).

(BARTHES, 2004: 05).

Roger Chartier A originalidade – talvez inquietan-
te – de nosso presente vem do fato de as diferentes 
revoluções da cultura escrita, que no passado haviam 
sido separadas, se desenrolarem simultaneamente. 
(CHARTIER, 2002: 113).

Italo Calvino Cada vida é uma enciclopédia, uma 
biblioteca, um inventário de objetos, uma amostra-
gem de estilos, onde tudo pode ser continuamente 

remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis. 
(CALVINO, 1990: 138).
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Roger Chartier A revolução do texto eletrônico é, de 
fato, ao mesmo tempo, uma revolução da técnica de 
produção dos textos, uma revolução do suporte do 
escrito e uma revolução das práticas de leitura. 

Xavier Le Roy Em algum momento você pensou 
“é melhor procurar por novas ideias do que por uma 

nova linguagem”... 

Jérôme Bel É o que aconteceu. Eu pensei em como 
recombinar esses signos que podem ser reconheci-
dos para desenvolver meu próprio discurso, minha 
própria autonomia, daí poderia me tornar um autor. 
Autor como inventor de linguagem. 

Xavier Le Roy Isso é difícil. 

Jérôme Bel Mas é o que eu faço. A verdadeira 
operação em que eu estou engajado é esta. Eu pego o 
discurso de Véronique Doisneau e faço dizer...  

(CHARTIER, 2002: 113).

Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xavier 

Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada no Cata-

logue Raisonné, em 2004. 

Idem.

Idem.

Idem.

Xavier Le Roy Você a faz dizer alguma coisa diferente. 
Idem.

Jérôme Bel Diferente do que é esperado. Pego as 
canções pop de The show must go on para dizer uma 
coisa diferente do que... 
Idem.

Xavier Le Roy Então tem um tipo de... Eu volto ao 
escapar... Eu tento escapar. 

Idem.

Jérôme Bel Eu não, eu me deixo soterrar... e você... 
você resiste.  
Idem.

Xavier Le Roy Você disse que resiste também... 
Idem.

Jérôme Bel Sim, mas dentro do código. Eu o acei-
to totalmente. Eu não acho nenhuma forma nova, 
como você tenta fazer. É o que você faz, como você 
disse. É sua obsessão. Comigo, não funcionou.  
Idem.
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Xavier Le Roy Eu também desisti. Eu sei que não é 
possível produzir alguma coisa nova. 

Jérôme Bel Sua Sagração da Primavera é uma nova 
Sagração da Primavera. A Sagração nunca foi vista 
dessa maneira. 

Xavier Le Roy Nós sempre produzimos novas com-
binações. É o que eu faço, na verdade. Porque eu não 

tenho a esperança, especialmente depois de todas as 
tentativas, quando você pensa que conseguiu e algu-
ma coisa não funcionou. É o caso de Self Unfinished, 

tem sempre alguma coisa que... 

Jérôme Bel Sim, cada nova peça é inspirada pelo 
fracasso da anterior.

Xavier Le Roy Em certo sentido é isso mesmo. É 
sempre assim.

Idem.

Idem.

Xavier Le Roy Sim, é nisto que estou interessado.  
Idem.

Jérôme Bel Você continua e é bem-sucedido de 
certa maneira.  
Idem.

Xavier Le Roy É o que você faz também, quando 
produz novas combinações. 

Idem.

Jérôme Bel Certamente. 
Idem.

Idem.

Idem.

87 Idem.

Jérôme Bel A ideia de O último espetáculo era 
conseguir parar. 
88 Idem.

Xavier Le Roy E, ao ver que não funcionou, isso 
provoca...

Idem.

Jérôme Bel O próximo trabalho. Você começa a 
trabalhar de novo...
Idem.

Xavier Le Roy Mesmo sabendo que não funciona. 
Nunca. 

Idem.

AUTORALX



Italo Calvino A excessiva ambição de propósitos 
pode ser reprovada em muitos campos da atividade 
humana, mas não na literatura. A literatura só pode 
viver se se propõe a objetivos desmesurados, até mes-
mo para além de suas possibilidades de realização.

Jérôme Bel Nós continuamos trabalhando mesmo 
se não funciona.

Xavier Le Roy Sempre há esperança.

Jérôme Bel Sim. Para evitar isso eu mudo o formato. 
Trabalho na Tailândia, com a Opera de Paris, com 
vinte performers, faço um solo... Para pelo menos 

mudar o contexto.

Xavier Le Roy É onde eu enxergo a noção de escapar 
de alguma coisa. É muito parecido, eu também faço 
isso. Eu nunca faço um solo depois de outro, ou uma 
performance com cinco intérpretes que multiplicam 
o solo... Para escapar de coisas que você pode repro-
duzir. Mudar o formato, isso é claro. Tem um tanto 
disso. Para mim  é muito claro que há essa tentativa...

Jérôme Bel Até agora, a cada vez que eu avanço, 
durante esses doze anos de trabalho, com esses seis ou 

sete espetáculos, o problema cresce. Eu chego perto 
do problema, como quem se aproxima do sol e ele 

fica cada vez maior. O problema cresce. Eu vejo que 
estou chegando mais perto no que estou trabalhando... 

Quanto mais eu me aproximo mais complicado fica 

Xavier Le Roy Outras coisas certamente voltarão. É 
como as coisas são  

(CALVINO, 1990: 127).

Tradução da autora de conversa entre Jérôme Bel e Xa-

vier Le Roy sobre o espetáculo Xavier le Roy, publicada 

no Catalogue Raisonné, em 2004.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Jérôme Bel Eu percebo que ainda tem muito tra-
balho. O último espetáculo era ingênuo, eu ainda sou 

um adolescente. Eu acho que vou conseguir, e blá 
blá blá. Eu não chego lá. Você me permite... você 

continua o trabalho e eu posso tomar uma distância, 
foi o que eu fiz nesse caso. E um ano depois eu fiz 
The show must go on. Me permitiu questionar meu 

desejo e perceber que O último espetáculo fracassou. 
Era muito mais complicado. O teatro, esse disposi-

tivo, com a interação entre atores e público é muito 
complexo. E ainda resta trabalho a fazer 

Italo Calvino Iremos ao encontro do próximo mi-
lênio sem esperar encontrar nele nada além daquilo 
que seremos capazes de levar-lhe 

Idem.

(CALVINO, 1990: 41)

AUTORALX



diálogo autoralDIÁLOGOS 3/4PARTE II 121



PARTE II

DIÁLOGOS
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quando me aproximo,
simplesmente me desfaço

apenas o mínimo
em matéria de máximo.

Paulo Leminski
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Italo Calvino Depois de haver escrito ficção por 
quarenta anos, de haver explorado vários caminhos e 
realizado experimentos diversos, chegou o momento 

de buscar uma definição global de meu trabalho.

1 Esse espetáculo estreou em 1994.
2 Esse espetáculo estreou em 1995.
3 Esse espetáculo estreou em 1997.
4 Esse espetáculo estreou em 1998.
5 Esse espetáculo estreou em 2001.

(CALVINO, 1990: 15).

Jérôme Bel Depois de muitos anos pensando, eu 
percebi que uma coisa importante de trabalhar 
era a linguagem. Em Nom donne par l’auteur1, por 
exemplo, havia enigmas para serem resolvidos, uma 
palavra escondida. Em Jérôme Bel2, estávamos no 
limite da linguagem, entre o corpo e a linguagem, já 
que escrevíamos palavras nos corpos. Em Shirtology3 
era óbvio que havia palavras escritas nas camisetas, 
em Le dernier spectacle4, os nomes das pessoas eram 
linguagem. E em The show must go on5 as palavras 
eram as letras das músicas. Dá pra ver que havia 
pesquisas de linguagem que duraram muitos anos. 
E eu queria desenvolver isso. 
Tradução da autora de conferência realizada por Jé-

rôme Bel acerca do espetáculo “The show must go on 

2” (2004). Disponível em: <https://www.youtube.com/

watch?v=dxtg6GL_pPg>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino Gostaria de propor o seguinte: no mais 
das vezes, minha intervenção se traduziu por uma 

subtração do peso; esforcei-me por retirar peso, ora às 
figuras humanas, ora aos corpos celestes, ora às cida-

des; esforcei-me sobretudo por retirar peso à estrutura 
da narrativa e à linguagem.

(CALVINO, 1990: 15).

Jérôme Bel É como se em cada dança houvesse 
uma parte irredutível. Uma parte que não poderia 
se tornar outra coisa, que resiste. Uma parte que 
resiste a essa transformação. E isso me fascinou 
porque foi uma coisa... Eu conhecia essas pessoas, 
sobretudo Claire e Frédéric e alguma coisa 
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emanou deles que eu nunca tinha visto antes. Eu 
chamei isso de irredutível.
Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Jérôme Bel” (1995). 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?-

v=9Aggn9IMxTQ>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino Prefiro a força sugestiva do resumo, 
em que tudo é deixado à imaginação e a rápida suces-

são dos fatos empresta um sentido de inelutável.
(Ibidem: 47).

Jérôme Bel Eu gostaria de acrescentar alguns 
elementos. A importância da vulnerabilidade na peça. 
Se você olha atentamente para ela há uma produção 
de sentidos, de efeitos, sem adicionar coisas mas, ao 
contrário, pela subtração. Uma coisa que fica clara no 
final da peça: subtraindo letras das palavras descobri-
mos outras palavras. Mais significado é criado não 
pela adição de palavras mas pela sua subtração.
Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Jérôme Bel” (1995). 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?-

v=9Aggn9IMxTQ>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino O segredo está na economia da narra-
tiva em que os acontecimentos, independentemente 

de sua duração, se tornam punctiformes, interligados 
por seguimentos retilíneos, num desenho em zigueza-
gues que corresponde a um movimento ininterrupto. 

(CALVINO, 1990: 48).

Jérôme Bel Bom, nós produzimos o inverso, se você 
quiser. Queríamos começar do zero e produzir uma 
peça de dança 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada vez mais com-
plexa e sofisticada... E fomos do zero para o -1, -2, -3...

Italo Calvino Não quero de forma alguma dizer 
com isto que a rapidez seja um valor em si: o 

tempo narrativo pode ser também retardador ou 
cíclico, ou imóvel.

Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Jérôme Bel” (1995). 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?-

v=9Aggn9IMxTQ>. Acesso em: 9 jul. 17.

(Idem).
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Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Nom donné par 

l’auteur” (1994). Disponível em: <https://www.youtube.

com/watch?v=NtE4Q9fKOxo>. Acesso em: 9 jul. 17.

Jérôme Bel Bom, tem a ativação do espectador. De 
um ponto de vista formal, na peça nós criamos formas, 
criamos agenciamentos entre os objetos. Diagonalmen-
te, uns em cima dos outros, com diferentes tempos... E 
damos tempo ao espectador. E esperamos. Por muito 
tempo. Para ativar o espectador, você deve desativar o 
ator. Você tem que fazer alguma coisa.

Italo Calvino Entre os valores que gostaria que 
fossem transferidos para o próximo milênio está 

principalmente este: o de uma literatura que tome 
para si o gosto da ordem intelectual e da exatidão, a 

inteligência da poesia juntamente com a da ciência e 
da filosofia, como a do Valéry ensaísta e prosador.

(CALVINO, 1990: 113).

Jérôme Bel Eu acho que o sucesso de The show must 
go on, do meu ponto de vista, pois há quem odeie o 
espetáculo, é o equilíbrio entre o lado pop e concei-
tual que analisa a prática teatral e o próprio teatro 
com rigor. Mesmo eu fiquei surpreso quando vi o 
equilíbrio entre os dois aspectos. Eu fiquei satisfeito 
em ver questões tão precisas e rigorosas sobre arte 
que, ao mesmo tempo... Este modo de pensar alcan-
çou uma comunidade muito maior que os artistas 
e seus umbigos. Graças à música popular muitas 
pessoas... Graças ao público moderno formado por 
muitos dos meus predecessores... Porque eu também 
trabalho com isso. Sem eles eu não poderia ter feito 
isso. Eles me deram as ferramentas.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “The show must go on” 

(2001). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=sSw5U46xiZs&t=2s>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino O gosto da composição geometrizan-
te, de que podemos traçar uma história na literatura 

mundial a partir de Mallarmé, tem como fundo a 
oposição ordem-desordem, fundamental na ciência 

contemporânea.
(CALVINO, 1990: 84).
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Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “The show must go on” 

(2001). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=sSw5U46xiZs&t=2s>. Acesso em: 9 jul. 17.

Jérôme Bel John Cage. A minimalista cena vazia 
me lembra Carl Andre e outros. Sem eles, se eu não 
tivesse sido impressionado por esses trabalhos eu não 
pensaria que isso fosse possível. É o que eu chamo de 
estratégias. Modos de pensar a arte que são resolvidos 
em um objeto. No meu caso, em um espetáculo. 
Fazer a mesma coisa não seria interessante.

Italo Calvino Paul Valéry é a personalidade que em 
nosso século melhor definiu a poesia como tensão 

para a exatidão.
(CALVINO, 1990: 81).

Jérôme Bel Claramente todo o minimalismo desta 
produção, por exemplo The sound of silence6 é uma 
referência a John Cage. Eu gostaria de performar 
4,33. Eu trabalho com música, mas se eu tirasse uma 
conclusão lógica, o limite da música é o silêncio, então 
eu teria que usar o silêncio.

6 Essa música faz parte da trilha sonora do espetáculo “The show must go on” (2001). É uma composição de Simon & Garfunkel (Paul 
Simon), 1964.

Italo Calvino Refiro-me principalmente à sua obra 
de crítico e ensaísta, na qual a poética de exatidão 

segue uma linha que de Mallarmé remonta a Baude-
laire, e de Baudelaire a Edgar Allan Poe.

Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “The show must go on” 

(2001). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=sSw5U46xiZs&t=2s>. Acesso em: 9 jul. 17.

(CALVINO, 1990: 81).

Jérôme Bel Por que eu uso Marguerite Duras no meu 
livro, por exemplo, se eu sou um escritor? Eu cito ela por-
que eu estou trabalhando em um problema e acontece 
que Marguerite Duras falou sobre esse problema de uma 
maneira muito interessante. E eu estou de acordo com 
ela. É por isso que eu digo ‘como disse Marguerite Duras, 

“blá, blá, blá”’. O que significa que eu não preciso dizer 
de novo. Eu não preciso escrever diferente porque já foi 
muito bem escrito. Por Marguerite, por exemplo.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Le dernier spectacle (une 

conférence)” (2004). Disponível em: <https://www.youtube.

com/watch?v=bFFjxEJrhFU>. Acesso em: 9 jul. 17.
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Italo Calvino Quero aqui propugnar pela riqueza 
das formas breves, com tudo aquilo que elas pressu-
põem como estilo e como densidade de conteúdo. 

Penso no Paul Valéry de Monsieur Teste e de muitos 
de seus ensaios.

Jérôme Bel E isso me diz que, enquanto escritor, eu 
pego referências na história, há pessoas à minha volta, 
pessoas antes de mim, predecessores, que expressaram 
coisas muito bem. Então eu vou usar suas pesquisas, 
vou me referir às suas descobertas.

(CALVINO, 1990: 62).

Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Le dernier spectacle (une 

conférence)” (2004). Disponível em: <https://www.youtu-

be.com/watch?v=bFFjxEJrhFU>. Acesso em: 9 jul. 17.Italo Calvino Grande personagem intelectual de 
nossa época, Monsieur Teste, de Paul Valéry, não tem 
dúvidas quanto ao fato de que o espírito humano se 
possa realizar da forma mais exata e rigorosa possível.

(CALVINO, 1990: 80).

Jérôme Bel Podia ser um pouco chato... Mas eu tinha 
que trabalhar com o que eu tinha, o que eu achei, o 
que me trouxeram... E aí, teve esse texto do Roland 
Barthes, que foi muito útil pra mim, comparando 
roupas e linguagem. Se eu me lembro: há a produção 
de roupas, que é linguagem, e cada um de nós escolhe 
alguns itens que fazem um discurso. Uma subjetivida-
de dentro da oferta industrial. Você escolhe roupas e 
fala. Então, a linguagem está em toda parte mas você 
escolhe algumas palavras.
Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Shirtology” 

(1997). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=DbQh3RaKgMA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino Se tivesse de apontar quem na literatu-
ra realizou perfeitamente o ideal estético de Valéry da 

exatidão de imaginação e de linguagem... diria sem 
hesitar Jorge Luis Borges.

(CALVINO, 1990: 133).

Jérôme Bel Eu pensei, “perfeito, é o que vou fazer”. 
Não é tanto sobre... Porque eu estou no teatro, usan-
do corpos, usando pessoas... Era como um jogo. Eu 
tinha 33 anos, eu tinha perdido um pouco o contato 
com os jovens, adolescentes. Eu sabia que se eu ofere-
cesse e pedisse camisetas para eles, eles revelariam 
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sua realidade. Por exemplo, havia muitas coisas que 
eu não entendia, porque se referia à mitologia deles.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Shirtology” (1997). Dis-

ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Db-

Qh3RaKgMA>. Acesso em: 9 jul. 17.Italo Calvino As razões de minha predileção por 
Borges não param por aqui; procurarei enumerar as 

principais: porque cada texto seu contém um modelo 
do universo; porque são sempre textos contidos em 
poucas páginas, com exemplar economia de expres-
são; porque seus contos adotam frequentemente a 

forma exterior de algum gênero de literatura popular, 
formas consagradas por um longo uso, que as trans-

formam quase em estruturas míticas.
(CALVINO, 1990: 133).

Jérôme Bel Era um espetáculo de vinte minutos. 
Uma noite com três artistas, eu e dois portugueses, 
vinte minutos cada um. E eu tinha esse problema 
com as camisetas... Então, eu tive essa ideia e conven-
ci os outros artistas de dividir a peça. Começaria com 
a primeira parte de Shirtology, daí viria a segunda 
coreografia, e depois mais vinte minutos do terceiro 
coreógrafo e, então, a última parte de Shirtology7.

7 Esse espetáculo estreou em 1997.

Italo Calvino O que mais me interessa ressaltar é a 
maneira como Borges consegue suas aberturas para 

o infinito sem o menor congestionamento, graças 
ao mais cristalino, sóbrio e arejado dos estilos; sua 
maneira de narrar sintética e esquemática que con-
duz a uma linguagem tão precisa quanto concreta, 

cuja inventiva se manifesta na variedade dos ritmos, 
dos movimentos sintáticos, em seus adjetivos sem-

pre inesperados e surpreendentes.

Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Shirtology” (1997). Dis-

ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Db-

Qh3RaKgMA>. Acesso em: 9 jul. 17.

(CALVINO, 1990: 63).
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Jérôme Bel Isso, até onde eu sei, não tinha sido 
feito. Era novo e interessante pra mim. Então havia 
esses pequenos solos, ocupando dois metros quadra-
dos, porque era um cara, no mesmo lugar... Podía-
mos fazer em qualquer lugar e fizemos algumas vezes 
em bares, etc. Então, aconteceria “entre”. Não seria 
uma grande peça. E eu também me lembro, naquela 
época, todas as minhas produções duravam uma 
hora, uma hora e quinze minutos. Eu nunca pensei 
que seria bom em fazer pequenas cenas, como 10 
minutos. Porque quando você começa, parece ser 
mais fácil fazer pequenas peças, mais fácil de vender... 
não seriam muito entediantes... Mas pra mim, eu 
recusava esses chamados pequenos formatos.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Shirtology” (1997). Dis-

ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Db-

Qh3RaKgMA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino Na Sicília, os contadores de histórias 
usam uma fórmula: “o conto não perde tempo”, 

quando querem saltar passagens inteiras ou indicar 
um intervalo de meses ou de anos. A técnica da nar-

rativa oral na tradição popular obedece a critérios 
de funcionalidade: negligencia os detalhes inúteis 
mas insiste nas repetições, por exemplo quando a 

história apresenta uma série de obstáculos a superar. 
O prazer infantil de ouvir histórias reside igual-

mente na espera dessas repetições: situações, frases, 
fórmulas. Assim como nas poesias e nas canções, as 
rimas escandem o ritmo, nas narrativas em prosa há 

acontecimentos que rimam entre si.
(CALVINO, 1990: 49).

Jérôme Bel Eu lembro de pensar “20 minutos é ruim”, 
eu não sou capaz de fazer esses pequenos formatos. 
Enquanto eu me dizia isso, eu pensava “ok, faça muito 
pequeno. Se force a fazer muito pequeno”. São sempre 
várias razões juntas, claro. Não há uma história, são 
várias e você faz escolhas. Então, era um trabalho en-
trecortado, e isso era ótimo porque a primeira parte de 
Shirtology era tediosa. Eram números decrescentes, até 
chegar no zero, menos que zero, para citar um grande 
escritor. Eram camadas: 5, 4, 3, 2, 1 e 0, claro, era o 
corpo nu. E daí ele pegava mais uma e era uma camise-
ta de esqueleto, que era menos que zero, abaixo da pele. 
Dramaturgicamente era perfeito, era sobre morte... 
Tradução da autora de entrevista realizada com 
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Jérôme Bel acerca do espetáculo “Shirtology” 

(1997). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=DbQh3RaKgMA>. Acesso em: 9 jul. 17.Italo Calvino Tudo o que é nomeado tem uma função 
necessária no enredo. A principal característica do 

conto popular é a economia de expressão: as peripécias 
mais extraordinárias são relatadas levando em conta 

apenas o essencial; é sempre uma luta contra o tempo, 
contra obstáculos que impedem ou retardam a realiza-

ção de um desejo ou a restauração de um bem perdido.
(CALVINO, 1990: 50).

Jérôme Bel E aí eu era superatacado “isso não é dan-
ça”, “mas é um corpo!”. Camisetas são o que está mais 
em contato com o corpo todos os dias. Então era 
superentediante, demorava 10 minutos para esse cara 
tirar as camisetas. Então, vinha a outra peça, de dança 
contemporânea portuguesa. E daí Frédéric entrava de 
novo. E as pessoas “ah não, ele de novo”, imaginando 
que ele faria algo tão entediante novamente. Mas daí 
era muito mais engraçado, as pessoas riam e ficavam 
empolgadas com a segunda parte.
Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Shirtology” 

(1997). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=DbQh3RaKgMA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino Se num determinado período de 
minha atividade literária senti certa atração pelos 

contos populares e as histórias de fadas isso não se 
deveu à fidelidade a uma tradição étnica... nem por 
nostalgia de minhas leituras infantis... mas por inte-
resse estilístico e estrutural, pela economia, o ritmo, 
a lógica, essencial com que tais contos são narrados. 
Em meu trabalho de transcrição de fábulas italianas 

encontrava especial prazer quando o texto original 
era muito lacônico e me propunha recontá-lo res-

peitando-lhe a concisão e procurando dela extrair o 
máximo de eficácia narrativa e sugestão poética.

(CALVINO, 1990: 49).
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Jérôme Bel E daí mais 20 minutos, não me lembro 
bem do quê. E Frédéric esperava e entrava, então eles 
pensavam “oh, ele está voltando”. Então ele não fazia 
nada, não havia nada nas camisetas... era uma liberda-
de para a imaginação. A última parte com a cor azul e 
as camisetas sem inscrições... E essa parte era, porque 
eu li que Jorge Luis Borges disse que a linguagem era 
a forma mais sofisticada de nos comunicarmos, nos 
exprimirmos mas não era suficiente. Nós não conse-
guimos expressar tudo em linguagem. Eu achei isso 
tão forte, e é por isso que eu tirei todos os slogans, as 
palavras, os números, para ter apenas um vazio. 
Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Shirtology” 

(1997). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=DbQh3RaKgMA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino Por isso o justo emprego das linguagem 
é, para mim, aquele que permite o aproximar-se das 

coisas (presentes ou ausentes) com discrição, atenção e 
cautela, respeitando o que as coisas (presentes ou ausen-

tes) comunicam sem o recurso das palavras.
(CALVINO, 1990: 91).

Jérôme Bel E daí eu decidi colocar camisetas azuis 
porque eu li em algum livro que a cor preferida dos 
ocidentais era azul. Eu pensei, já que é bem entedian-
te, vamos usar azul que é pelo menos uma cor que as 
pessoas gostam, talvez cinquenta por cento delas.
Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Shirtology” 

(1997). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=DbQh3RaKgMA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino São duas pulsões distintas no sentido 
da exatidão que jamais alcançam a satisfação absoluta: 

em primeiro lugar, porque as línguas naturais dizem 
sempre algo mais em relação às linguagens formalizadas, 

comportam sempre uma quantidade de rumor que 
perturba a essencialidade da informação; em segundo, 
porque ao se dar conta da densidade e da continuida-

de do mundo que nos rodeia, a linguagem se revela 
lacunosa, fragmentária, diz sempre algo menos com 

respeito à totalidade do experimentável. 
(CALVINO, 1990: 88).
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Jérôme Bel Espera aí, estava falando do Borges... 
mas depois de um tempo, você não consegue definir o 
tom de azul. Você tem azul marinho, azul claro e aos 
poucos, quanto mais tons você tem, há mais e mais 
nuances, e menos você consegue nomeá-las. Você não 
consegue definir todos esses azuis. É claro que um 
estilista por exemplo tem muito conhecimento sobre 
cores, toda cor tem um nome. Mas é um conhecimen-
to muito específico. Mas a maioria de nós não pode, 
nós conhecemos alguns nomes, uns tons abaixo ou 
acima, e depois não temos palavras. E é por isso que 
Borges foi significativo para mim, porque a linguagem 
não pode descrever a realidade, toda a realidade. E por 
isso era bom ter apenas uma sensação, alguma coisa 
que pudesse ser nomeada.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Shirtology” (1997). Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=DbQh3RaKg-

MA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino A poesia do invisível, a poesia das 
infinitas potencialidades imprevisíveis, assim como a 
poesia do nada, nascem de um poeta que não nutre 
qualquer dúvida quanto ao caráter físico do mundo.

(CALVINO, 1990: 21).

Jérôme Bel Mas no final, porque era um pouco 
romântico... todos esses azuis sem fim, tinha um sim-
bolismo que eu não me identificava. Por isso a última 
era uma camiseta verde, escrito verde. Algumas pessoas 
se chocavam “oh”, quer dizer, estou exagerando, mas 
era impressionante como depois de todos os azuis, o 
verde parecia digno de um filme de Hitchcock “qual 
será a próxima camiseta?”, o público esperava, havia 
um suspense. E daí na última camiseta, eu volto para 
o capitalismo, porque está escrito “United Colors of 
Benetton”. É uma marca muito famosa, e eu estava 
interessado em cores unidas. Verde ou azul, vamos co-
locá-las juntas... é o que o slogan diz. Mas é uma grande 
e alienante corporação, que tenta vender camisetas. 
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Shirtology” (1997). Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=DbQh3RaKg-

MA>. Acesso em: 9 jul. 17.
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Italo Calvino A leveza para mim está associada à 
precisão e à determinação, nunca ao que é vago ou 
aleatório. Paul Valéry foi quem disse: “É preciso ser 

leve como o pássaro, e não como a pluma.”.
(CALVINO, 1990: 28).

Jérôme Bel Para mim era “ok, nós acreditamos 
que vamos escapar da realidade, do capitalismo” 
e daí vem a última camiseta e... muitas pessoas 
ficaram furiosas. Por que terminar assim? Estava 
tão bom, todos aqueles azuis infinitos... Eu dizia 
não, não podemos terminar assim indo ao infinito 
azul. Porque eu não acredito nisso, é uma ficção, 
um conto de fadas. Eu não estou trabalhando, não 
estou fazendo contos de fadas. 

Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Shirtology” 

(1997). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=DbQh3RaKgMA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino O poeta do vago só pode ser o poeta da 
precisão, que sabe colher a sensação mais sutil com os 

olhos, ouvidos e mãos prontos e seguros.
(CALVINO, 1990: 75).

Jérôme Bel Se eu tivesse que resumir... o que era 
importante pra mim é que o capitalismo em torno de 
nós, estas camisetas “just do it”, “coca-cola”, etc., pro-
movem grandes marcas e um corpo não tão poderoso 
pode reorganizá-las e criticar o capitalismo. Então 
usamos a energia do capitalismo simbolizada pelas 
camisetas para criar um discurso de falência... eu não 
consigo fazer o que as camisetas pedem. Um jeito de 
usar sua força contra ele. 
Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Shirtology” 

(1997). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=DbQh3RaKgMA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino A rapidez e a concisão do estilo agradam 
porque apresentam à alguma turba de ideias simultâ-

neas, ou cuja sucessão é tão rápida que parecem simul-
tâneas, e fazem a alma ondular numa tal abundância 

de pensamento, imagens ou sensações espirituais, que 
ela ou não consegue abraçá-las todas de uma vez nem 

inteiramente a cada uma, ou não tem tempo de perma-
necer ociosa e desprovida de sensações.

(CALVINO, 1990: 55).
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Jérôme Bel Essas eram as diferentes operações 
que eu produzi com estas regras, estes materiais, as 
camisetas. E é o best-seller da companhia. É só com 
Frédéric, não é caro, podemos fazer em qualquer 
lugar, sempre entre outras peças, o que é bom. É 
uma partitura minimalista, que eu gosto muito. É 
tão econômica nos meios e produz tantas sensações... 
E faz pensar, é o que eu gosto.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Shirtology” (1997). Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=DbQh3RaKg-

MA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino A força do estilo poético, que em gran-
de parte se identifica com a rapidez, não nos deleita 

senão por esses efeitos, e não consiste senão disso.
(CALVINO, 1990: 55).

Jérôme Bel Sim, o que pertence a todos nós e pode-
mos identificar. Eu lembro que uma vez tinha uma ca-
miseta “Chanel” e havia esse final ‘el’ para rimar... uma 
pequena frase poética, não me lembro bem... “Cha-
nel”, “Elle”, e havia uma pessoa no público usando a 
mesma camiseta... Bom, pertence a todos nós. E eram 
ready-made, uma lição que aprendi com Duchamp. Eu 
adaptei, mas ready-made é uma coisa que você pode en-
contrar em qualquer lugar, em um grande magazine...
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Shirtology” (1997). Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=DbQh3RaKg-

MA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino A excitação das ideias simultâneas 
pode ser provocada tanto por uma palavra isolada, 
no sentido próprio ou metafórico, quanto por sua 

colocação na frase, ou pela sua elaboração, bem como 
pela simples supressão de outras palavras ou frases etc.

(CALVINO, 1990: 55).

Jérôme Bel Você está certo. Eu acho que o teatro 
e a dança são artes muito complexas. É por isso que 
eu isolo cada elemento. Eu trabalho só com o corpo, 
só com as roupas, com o figurino, pois é muito 
complicado. Eu não posso pegar tudo junto. E claro, 
a economia de meios é muito importante pra mim. 
Eu não quero viajar com caminhões... E Shirtology 
é a maior, tem uma grande mala de camisetas…e 
viajamos o mundo com ela. 
Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Shirtology” 
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(1997). Disponível em: <https://www.youtube.com/

watch?v=DbQh3RaKgMA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino O êxito do escritor, tanto em prosa 
quanto em verso, está na felicidade da expressão ver-

bal, que em alguns casos pode realizar-se por meio 
de uma fulguração repentina, mas que em regra 

geral implica uma paciente procura do mot juste, da 
frase em que todos os elementos são insubstituíveis, 
do encontro de sons e conceitos que sejam os mais 

eficazes e densos de significado.

Jérôme Bel Então, havia centenas de camisetas 
espalhadas no estúdio e minha ideia era dar ordem 
àquele caos. Nós temos camisetas mas na maioria das 
vezes não temos consciência de suas mensagens. Por 
exemplo, eu me lembro que um dia no metrô de Pa-
ris e havia essa senhora pedindo dinheiro e ela usava 
uma camiseta que dizia “primeira classe”... Eu percebi 
que usamos camisetas e não estamos conscientes do 
seus significados.

(CALVINO, 1990: 61).

Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Shirtology” (1997). Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=DbQh3RaKg-

MA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino Estou convencido de que escrever prosa 
de nada difere do escrever poesia; em ambos os casos, 
trata-se da busca de uma expressão necessária, única, 

densa, concisa, memorável. 
(CALVINO, 1990: 61).

Jérôme Bel Então eu pensei que as camisetas são 
linguagem. Especialmente as que são impressas, com 
slogans, normalmente publicidade. Então eu pensei, 

“maravilha, vamos usar as camisetas”.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Shirtology” (1997). Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=DbQh3RaKg-

MA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino É difícil manter esse tipo de tensão em 
obras muito longas; ademais, meu temperamento me 

leva a realizar-me melhor em textos curtos – minha 
obra se compõe em sua maior parte de short stories.

(CALVINO, 1990: 61).
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Jérôme Bel Bom, eu tinha feito Jérôme Bel, e 
naquela peça estávamos nus. Então, eu decidi traba-
lhar com o que estava faltando, figurinos. Também 
naquela peça as palavras eram um assunto. Palavras, 
onomatopeias... era claramente sobre o corpo e a 
linguagem. Tinha esse... eu estava nesse intervalo, 
entre o corpo e a linguagem.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Shirtology” (1997). Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=DbQh3RaKg-

MA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino Procuro falar o mínimo possível, e se 
prefiro escrever é que, escrevendo, posso emendar cada 

frase tantas vezes quanto ache necessário para chegar, 
não digo a me sentir satisfeito com minhas palavras, 

mas pelo menos a eliminar as razões de insatisfação de 
que me posso dar conta. 

(CALVINO, 1990: 72).

Jérôme Bel A produção de camisetas cria um caos 
e minha ideia era colocá-las em ordem para tentar 
articular alguma coisa com elas, sobre elas.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Shirtology” (1997). Dis-

ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Db-

Qh3RaKgMA>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino a poesia é a grande inimiga do acaso, 
embora sendo ela também filha do acaso e sabendo 

que este em última instância ganhará a partida: “Um 
lance de dados jamais abolirá o acaso.”.

(CALVINO, 1990: 84).

Jérôme Bel Então, era uma posição política, com 
coisas que eu estava lendo naquela época, com esta 
peça nós queríamos muito uma economia de meios, 
e a crítica do objeto material e do consumismo. 
Então, escolhemos esses 10 objetos e... nos pergunta-
mos “quanto?”. Usamos o sistema decimal e escolhe-
mos 10. Decidimos as coisas assim. O mais banal... 
Eu acredito que é um desejo de falar do banal, do 
menor, do que não é respeitado, do não excepcional 
do ponto de vista... O projeto era uma rejeição do 
consumismo e agregar valor a esses objetos, não um 
valor comercial... um valor simbólico em termos de 
acrescentar ideias. De adicionar qualidades.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Nom donné par l’auteur” 

(1994). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?-

v=NtE4Q9fKOxo>. Acesso em: 9 jul. 17.
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Italo Calvino A literatura – quero dizer, aquela 
que responde a essas exigências – é a Terra Prometi-

da em que a linguagem se torna aquilo que na 
verdade deveria ser.

(CALVINO, 1990: 72).

Jérôme Bel Eu percebi e li, li Barthes, que diz 
que um autor, um escritor, é alguém que inven-
ta uma linguagem. Um autor... e eu percebi que 
tinha inventado uma linguagem. Sem dança, mas 
com objetos, e durava uma hora. E é sobre o teatro, 
mesmo que poucas pessoas assistam. Eu sou forçado 
a evitar... mesmo se Nom donné par l’auteur é a peça 
mais coreográfica. Sem coreografia ela não poderia 
ter existido. É pura coreografia. Há objetos no espaço, 
por um determinado tempo. São objetos, você pode-
ria pôr sujeitos ou bailarinos... ali são objetos. Não é a 
mesma coisa, é o que eu quero dizer com reificação.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Nom donné par l’auteur” 

(1994). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=NtE4Q9fKOxo>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino Se meu livro Le città invisibili8 con-
tinua sendo para mim aquele em que penso haver 

dito mais coisas, será talvez porque tenha conseguido 
concentrar em um único símbolo todas as minhas 

reflexões, experiências e conjecturas; e também 
porque consegui construir uma estrutura facetada em 

que cada texto curto está próximo dos outros numa 
sucessão que não implica uma consequencialidade 

ou uma hierarquia, mas uma rede dentro da qual se 
podem traçar múltiplos percursos e extrair conclusões 

multíplices e ramificadas.

8 Editado no Brasil, pela Companhia das Letras, com o título: As cidades invisíveis.

(CALVINO, 1990: 85). Jérôme Bel É onde tem um ato... que é artístico. Eu 
usei um conhecimento, deslocando ele. Eu não me 
dei conta de cara. Depois, eu percebi que era pura 
coreografia. Foi exclusivamente com a intenção de 
criar significado. Era o principal objetivo. Criar signi-
ficado, produzir significado. Que significado? O tema 
era o capitalismo, o teatro... Um espetáculo. Com 
a reificação dos códigos teatrais e coreográficos, os 
dois juntos. Eu queria apresentar em teatros, não 
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em garagens, lofts, não. Teria que ser em teatros, é 
baseado nisso. Foi escrito para a caixa preta. 

8 Editado no Brasil pela Companhia das Letras, com o título: O castelo dos destinos cruzados.

Italo Calvino O mesmo princípio de amostragem da 
multiplicidade potencial do narrável constitui a base 

de outro livro meu, Il castello dei destini incrociati8, que 
procura ser uma espécie de máquina de multiplicar 
as narrações partindo de elementos figurativos com 

múltiplos significados possíveis como as cartas de um 
baralho de tarô. Sou inclinado por temperamento à 

“escrita breve” e essas estruturas me permitem aliar a 
concentração de invenção e expressão ao sentimento 

das potencialidades infinitas.

Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Nom donné par l’auteur” 

(1994). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=NtE4Q9fKOxo>. Acesso em: 9 jul. 17.

(CALVINO, 1990: 135).

Jérôme Bel É um espetáculo, feito para caixa preta, 
onde peças podem ser apresentadas, óperas, e dança 
também. E eu disse para mim mesmo ‘ninguém 
vai querer nunca apresentar isso. Nós certamente 
nunca seremos... nunca será encenado. Não é 
um problema, eu disse para mim mesmo, talvez 
pela primeira vez eu vá trabalhar, pesquisar. Uma 
pesquisa que dá esse resultado.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Nom donné par l’auteur” 

(1994). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=NtE4Q9fKOxo>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino Os modelos das redes dos possíveis 
pode portanto ser concentrado nas poucas páginas de 
um conto de Borges, como pode construir a estrutura 

que leva a romances extensos ou extensíssimos, nos 
quais a densidade de concentração se reproduz em 

cada parte separada.
(CALVINO, 1990: 134).

Jérôme Bel Eu sei disso, principalmente porque eu 
li história da arte. E eu sei que... muitos trabalhos 
importantes foram trabalhos de ruptura. Eu sei 
muito bem disso. Quando Duchamp apresenta 
o urinol, nós sabemos o que isso provoca. Eu me 
identifico com isso. É uma ruptura, ponto. Pode 
nunca ser apresentado, tudo bem. Eu mesmo pensei 
que nunca seria. Nós sabíamos, mas estávamos satis-
feitos. Eu tinha feito o que pretendia artisticamente. 
A ruptura, a invenção de uma linguagem, a crítica 
do próprio meio, a ativação do espectador...
Tradução da autora de entrevista realizada com 
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Italo Calvino Direi, no entanto, que hoje a regra da 
‘escrita breve’ é confirmada até pelos romances longos, 
que apresentam uma estrutura acumulativa, modular, 

combinatória.

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Nom donné par 

l’auteur” (1994). Disponível em: <https://www.youtube.

com/watch?v=NtE4Q9fKOxo>. Acesso em: 9 jul. 17.

(CALVINO, 1990: 134).

Jérôme Bel Me propus essa questão: o que é um 
espetáculo de dança? É o que é esperado que eu faça 
e eu quero fazê-lo. Mas eu não fui bem sucedido 
da primeira vez. Eu fiz um... espetáculo. Então, me 
coloquei essa questão crucial que não tinha colocado 
antes. Fiz uma breve definição: um espetáculo de dan-
ça precisa de corpos, música... eu desenhei uma lista 
de requisitos, decidi que haveria música e luz. Três 
elementos. Os corpos estariam nus, a música também. 
O que seria isso? Não seria um instrumento, teria 
que ser uma voz, ao vivo. E o que seria a luz nua? A 
luz do sol... Bom seria um problema para apresentar 
em teatros, então eu decidi que seria a primeira luz 
elétrica, a lâmpada de Thomas Edson.
Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Jérôme Bel” 

(1995). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=9Aggn9IMxTQ>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino É verdade que a extensão ou brevidade 
de um texto são critérios exteriores, mas falo de uma 
densidade especial que, embora possa ser alcançada 
também nas composições de maior fôlego, tem sua 

medida circunscrita a uma página apenas. 
(CALVINO, 1990: 62).

Jérôme Bel Então decidimos que seriam dois corpos, 
que seriam como um grau zero... mas havia os cabelos 
que os identificavam e eu não pude desidentificá-los. 
Então, eu me disse que haveria uma espécie de grau 
zero e a dança seria uma produção aritmética, 1, 
2, 3, 4... Claro que não há um grau zero, seria um 
grau zero ocidental imaginário. Nesta peça, eu tento 
encontrar o tempo e o espaço no corpo. O que do 
tempo e espaço está no corpo?
Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Jérôme Bel” 

(1995). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=9Aggn9IMxTQ>. Acesso em: 9 jul. 17.
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Italo Calvino Ao privilegiar as formas breves, não 
faço mais que seguir a verdadeira vocação da literatu-
ra italiana, pobre de romancistas mas rica de poetas, 

os quais mesmo quando escrevem em prosa dão o 
melhor de si em textos que um máximo de invenção 

e de pensamento se concentra em poucas páginas.
(CALVINO, 1990: 62).

Jérôme Bel Eu gostaria que escrevêssemos, devido 
à natureza efêmera da dança... que escrevêssemos o 
máximo possível. Nos corpos, nas paredes do teatro... 
Havia um outro elemento no espetáculo, deveríamos 
fazer e deixar traços e também apagá-los durante o 
espetáculo. Nós precisávamos de palavras... a Cesar 
o que é de Cesar ou a Godard o que é de Godard. 
Esse jogo de palavras que pudesse durar um tempo. 
Palavras e letras. Dentro de “passagem” tem “sage” 
[sabedoria em francês], dentro de “Yougoslavie” tem 

“vie” [vida em francês]. Se não fosse por Godard...
Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Jérôme Bel” 

(1995). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=9Aggn9IMxTQ>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino A rapidez de estilo e de pensamento 
quer dizer antes de mais nada agilidade, mobilidade, 

desenvoltura; qualidades essas que se combinam 
com uma escrita propensa a divagações, a saltar de 

um assunto para outro, a perder o fio do relato para 
reencontrá-lo ao fim de inumeráveis circunlóquios.

(CALVINO, 1990: 59).

Jérôme Bel Eu uso a caixa preta em comparação ao 
cubo branco ou à página em branco.
Tradução da autora de entrevista realizada com 

Jérôme Bel acerca do espetáculo “Jérôme Bel” 

(1995). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=9Aggn9IMxTQ>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino Nos tempos cada vez mais congestio-
nados que nos esperam, a necessidade de literatura 

deverá focalizar-se na máxima concentração da poesia 
e do pensamento.

(CALVINO, 1990: 64).

Jérôme Bel Este era o princípio em que eu estava 
interessado. Eu não sabia nada destes princípios antes 
de fazer isso. Minha tradição é dança, a dança es-
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crita de uma forma muito precisa. Então, pra mim 
foi uma espécie de mudança, de turning point.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jé-

rôme Bel acerca do espetáculo “Pichet Klunchun and 

myself” (2005). Disponível em: <https://www.youtube.

com/watch?v=5ORBZniO924>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino A concisão é apenas um dos aspectos do 
tema que eu queria tratar, e me limitarei a dizer-lhes 
que imagino imensas cosmologias, sagas e epopeias 

encerradas nas dimensões de um epigrama.
(CALVINO, 1990: 64).

Jérôme Bel Eu uso o que eu sei sobre dança, que 
é minha experiência em dança ocidental, uma es-
tratégia de desconstrução, que eu gosto, que eu uso 
através dele para mostrar como eu trabalho, como 
eu penso, o que a dança é. Uma linguagem com 
signos, que são compreendidos.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Pichet Klunchun and myself” 

(2005). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=5ORBZniO924>. Acesso em: 9 jul. 17.

Italo Calvino De minha parte, gostaria de organizar 
uma coleção de histórias de uma só frase, ou de uma 

linha apenas, se possível.
(CALVINO, 1990: 64).

Jérôme Bel O trabalho é dizer as coisas sobre dança 
da maneira mais precisa.
Tradução da autora de entrevista realizada com Jérôme 

Bel acerca do espetáculo “Pichet Klunchun and myself” 

(2005). Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=5ORBZniO924>. Acesso em: 9 jul. 17.
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Olho por Olho, de 
Augusto de Campos, 
1964
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Estou aqui, e não há nada a dizer. 2

Eszter Salamon anuncia logo no início que irá recitar na ín-
tegra a ‘Palestra sobre nada’ de John Cage. Quando começa, 
simultaneamente a esta ação move-se ininterruptamente; 
justapondo texto e dança.

Estou aqui e não há nada a dizer. Se há entre vocês 
alguém que queira chegar em algum lugar, deixe que 
saiam a qualquer momento.

A plateia está ocupando o palco, disposta no contorno do 
pequeno retângulo. Apenas uma fileira em cada lado. A 
coreografia é realizada no centro e podemos assistir e nos 
observar uns aos outros.

Eu não tenho nada a dizer e estou dizendo.
Eszter segue continuamente movendo-se enquanto recita 
o texto. O texto – música. A música – texto. A música em 
que Cage dá uma palestra sobre nada.

É como um copo vazio dentro do qual a qualquer mo-
mento qualquer coisa pode ser derramada.

A medida que Eszter avança vislumbramos mais do que virá: 
movimentos incessantes e ininterruptos. Alguns insistem 
em reaparecer. Pode ser que nos desliguemos. Pode ser que 
o tempo passe depressa ou demore a passar.

Dê a qualquer pensamento um empurrãozinho: ele 
cai facilmente.

Eszter empurra: ela realiza as duas ações paralelamente, como 
se não precisassem uma da outra. No mesmo corpo. Ela mos-
tra que elas não precisam conversar. E é uma conversa.

A PARTIR DE  Dance for Nothing
DE ESZTER SALAMON

crítica para nada1

1 Publicado em 2012, no site do Festival Contemporâneo de Dança (https://www.fcdsp.com.br) e 
do projeto sete por sete (seteporsete.net).
2 As frases em azul são retiradas de ‘Lecture on Nothing’ de John Cage composta em 1949.
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A PARTIR DE  Dance for Nothing
DE ESZTER SALAMON

A medida que avançamos, uma ideia pode surgir 
nesta conversa. Quem sabe?

Quem sabe a palestra não seja sobre nada? Quem sabe esta 
dança não seja para nada? Ou estes nadas já sejam algo. Será 
que é preciso dizer alguma coisa sobre isso?

Eu não tenho nada a dizer e estou dizendo. E isso 
é poesia.

Eu não sei se tenho algo a dizer e estou dizendo. E isso 
acaba sendo alguma coisa. Mas não é poesia.

O que estou chamando de poesia é geralmente cha-
mado conteúdo.

Cage falou que a sua palestra é sobre nada. Eszter disse que 
sua dança é para nada.

Eu mesmo já chamei de forma.
Cage faz música com a palestra. Eszter coreografa com texto 
e movimento.

A música ser simples de fazer vem da disposição em 
aceitar as limitações da estrutura.

As limitações de Eszter são se mover ininterruptamente 
durante aproximadamente 45 minutos, enquanto recita a 
palestra de Cage.

Estrutura é simples porque precisa ser pensada, 
decifrada, medida. É uma disciplina.

Eszter justapõe movimento e texto. Movimento e música. 
Simultânea e constantemente.

E agora sobre material. Se alguém está fazendo 
algo que é ser nada quem faz precisa amar e ser 
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paciente com o material que ele escolheu. Senão ele 
chama atenção para o material, que é precisamente 
algo, enquanto era nada que estava sendo feito; ou 
ele chama atenção para ele mesmo, enquanto nada 
é anônimo.

Cage compõe música ao palestrar sobre nada. Eszter co-
reografa ao dançar para nada.

Realmente precisamos de estrutura para que possa-
mos ver [que não estamos em lugar nenhum].

Para palestrar sobre nada Cage compôs uma música. Para 
dançar para nada Eszter compôs uma coreografia.

Cada vez mais tenho a sensação de que não esta-
mos chegando a lugar nenhum. Se alguém estiver 
com sono, deixe-o dormir.

A música é a própria palestra. Texto e movimento são a 
coreografia.

Cada vez mais tenho a sensação de que não esta-
mos chegando a lugar nenhum. Devagar, a medida 
que a fala continua não estamos chegando a lugar 
nenhum. E isso é um prazer.

Cada vez mais tenho a sensação de que esse nada é alguma 
coisa. A palestra não é sobre nada. A dança não é para 
nada. Elas são sobre o próprio ato de compor. Elas não 
precisam chegar a lugar nenhum. E isso é um elogio. Um 
elogio à linguagem.

Isso acabou agora. Foi um prazer.
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Lecture on Nothing, de John CageX

Eszter Salamon em Dance for Nothing X
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revoada de pássaros.
painel de cetim prateado.
calças de veludo. molhado.
plush.
corpos esculturais de biquíni.
e sungas coloridas.
música climão.
coreôs em uníssono.
em cânone.
o pássaro branco.
é também funkeira.
o pássaro negro.
é também passista.
ela é carioca.
ela é carioca.
ele é carioca.
eles são cariocas.
se segura milord aí que o mulato baião
(tá se blacktaiando)
smoka-se todo na estética do arrastão. 
pássaros. macacos. galinhas. porcos. aranhas. 
benguelê. grupo corpo. morcegos.
bat(man)s também revoam pelo teatro.
antropomórfica.dança.cisneira.
como manda a tradição.

A PARTIR DE  Aventura entre pássaros  
DE JOÃO SALDANHA

quem não amou a 
elegância sutil...

2 Publicado em 2013, no site da Bienal SESC de Dança (http://bienaldedanca.sescsp.org.br/) e do 
projeto sete por sete (seteporsete.net).

2

XVideo online da música Esteticar de Tom Zé

Video online da música Ela é Carioca de Tom Jobim

Videoclip de Maria Bethânia X

X
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como john lennon da silva.
bem lembrado, ferron.[1]
ah, a tropicália.
ah, a antropofagia.
ah, a deglutição pop andy warholiana terceiro 
mundista. ah, a irreverência contundente do 
homem vermelho[2].
divino maravilhoso.
na geleia geral brasileira.
o prazer de dançar.
quem não sonorizou a respiração dança moderna?
quem não dançou em cânone?
quem não sensualizou os clássicos?
quem não deslizou no chão nos anos 90?
quem não rolou no chão winvandekeybuniana-
mente[3] nos anos 90?
quem não...?

[1] em cartaz com baderna.
[2] marcelo braga, em cartaz.
[3] em cartaz com o que o corpo não lembra.

Videoclip de John Lenon Da Silva

Videoclip de Gal Costa cantando Divino Maravilhoso

Música Geléia Geral por Gilberto Gil e Torquato Neto

Reportagem sobre o trabalho de Marcos Lopéz

X

X

X

X
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A PARTIR DE  Sim – ações integradas 
de consentimento para ocupação e 
resistência DO GRUPO CENA 11

SIM. SÓ. SOM. SEM. SER

3 Publicado em 2013, no site da Bienal SESC de Dança (http://bienaldedanca.sescsp.org.br/) e do 
projeto sete por sete (seteporsete.net).

3

Fotografia do espetáculo Sim, Grupo Cena11X
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O U .  É .  O U .  É .  E .  É .  É .  O U .  O U .  E .  O U .  O U .  O U .  E .  É .  O U .
E I .  E I .  A I .  A I .  A I .  U I .  U I .  E I .  E I .  E I .  O I .  A U .  E I .  A U .  O I .  A I .
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D E U .  D E U .  D E U .  D E U .  D E U .  D E U .  D E U .  D E U .  D E U .  D E U . 
S E M .  S E M .  C O M .  S E M .  C O M .  C O M .  S E M .  S E M .  C O M .  S E M . 
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M A S .  M A S .  M A I S .  M A I S .  M A I S .  M A I S .  M A S .  M A S .  M A S .
L E I .  L E I  . S E I .  S E I .  S E I .  L E I .  S E I .  S E I .  L E I .  S E I .  S E I .  L E I .  S E I . 
J Á .  L Á .  J Á .  T Á .  L Á .  J Á .  J Á .  L A .  L A .  L A . L Á .  L Á .  L Á .  J Á .
S O B .  S O B .  S U B .  S O B .  S U B .  S U B .  S O B .  S U B .  S O B .  S O B . 
T E U .  T U A .  T E U .  M E U .  M E U .  T U A .  T U A .  T U A .  T E U .  M E U . 
N Ó S .  N Ó .  N O S .  N Ó S .  N Ó S .  N Ó .  N O .  N Ó .  N O S .  N Ó .
Z O O M .  Z U M .  Z O O M .  Z O O M .  Z U M .  Z U M .  Z U M .  Z O O M . 
S Ó .  S O M .  S O M .  S O M .  S Ó .  S Ó .  S Ó .  S O M .  S Ó .  S O M .  S Ó . 
B R E U .  B R E U .  B R E U .  B R E U .  B R E U .  B R E U .  B R E U .  B R E U . 
T Ã O .  V Ã O .  T Ã O .  T Ã O .  T Ã O .  M A I S .  T Ã O .  T Ã O .  M A S .  N Ã O .
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A PARTIR DE A Sagração da Primavera, 
DE XAVIER LE ROY

sagrando remorsos 
e projetos

“Para a arte contemporânea o problema assume, de saída, forma de aporia: o que fazer 
quando tudo já foi feito? [p. 84]
Nesse terreno minado, saturadamente histórico, não há lugar para a consciência ingênua. 
[p. 85]
O fim das vanguardas, a descrença na lógica da história da arte moderna estão agora em 
evidência. [p. 112]
Com a explosão das vanguardas nas primeiras décadas do século, a obra de arte passou 
a ser tudo e qualquer coisa. Nenhum ideal teórico, nenhum princípio formal poderia mais 
defini- la ou qualificá-la a priori. [p. 74]
Pensar a morte da arte, praticá-la por assim dizer, era a rotina das vanguardas no início 
do século. [p. 76]
Na era da modernidade, isto foi feito ainda em grande parte no contato crítico imediato 
com o material artístico tradicional, vamos dizer, in loco – ali onde se articulava a tradição. 
[p. 84] Curioso, sintomático mesmo, pouco se fala na passagem da modernidade para 
a contemporaneidade. Talvez inconscientemente a última passe, para a maioria, como 
mera decadência da primeira. As grandes obras já teriam sido feitas e restaria apenas a 
tarefa de esgotar as linhas de pesquisa modernistas. [p. 80]
A questão contemporânea resiste às inevitáveis investidas acadêmicas formalistas. As 
diversas empresas teóricas que desejam adequar os novos procedimentos ao télos da 
história da arte esbarram de saída com a “falta” de novidade, a impossibilidade de locali-
zar, precisa e inequivocamente um lance, um sintagma, com grau positivo de transforma-
ção. Para uma certa contabilidade positivista, a contemporaneidade artística lembra um 
simples espaço de repetição. [p. 81]
Tudo parece já visto, nada tem a força direta do heterogêneo, o impensado subversivo. 
As coisas da arte não apontam uma direção clara de positividade ou negatividade – sua 
processualidade decide tudo nesse sentido. [p. 86]

4

4 Publicado em 2013, no site da Bienal SESC de Dança (http://bienaldedanca.sescsp.org.br/) e do 
projeto sete por sete (seteporsete.net).
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Esse espaço critico precário, essa distância polêmica, as vanguardas criaram a golpes de 
lúcida loucura [p. 77]
Convém não esquecer que, para certa faixa de consumidor, o termo mítico vanguarda 
oferece um apelo inexcedível. [p. 59]
E é sobretudo em relação a essa ideologia que a meu ver se define um trabalho contem-
porâneo: uma proposta é tanto mais interessante quanto apresente maior grau de liberda-
de dentro do sistema estabelecido de arte. Forçar os limites de permissividade do circuito 
é uma das principais tarefas da produção contemporânea. [p. 60]
Um cálculo de razão, uma incessante cerebração passam constitutivamente pelas várias 
instâncias da arte contemporânea na exata medida em que seu lugar é apenas e radical-
mente reflexivo. [p. 85]
Nesse sentido sobretudo a nova arte está condenada à reflexão: traz consigo, no nível da 
imediata formalização, seu próprio absurdo, a dúvida sobre si mesma. [p. 86]
Não há dúvida porém de que esse tipo de ação exige entre outras coisas que o artista, 
digamos, deixe de ser artista: livre-se do mito de “ser criador” – posição que lhe assegu-
ra uma situação confortável, mas inútil – e pense em si mesmo como alguém que está 
amplamente comprometido com os sistemas e processos de significação em curso na 
sociedade. [p.60]
Se há algo que os 120 anos de arte moderna ensinam, é a relatividade das “rupturas”, a 
estrita sequência lógica que as governa e dimensiona. Para o seu bem para o seu mal, a 
contemporaneidade carrega o peso dessa consciência. [p. 112]
A história não tem fim, bem como não teve início. A história é um processo em aberto, é 
uma interpretação ininterrupta, é remorso e projeto. [p. 147]”

[BRITO, Ronaldo. Experiência Crítica. São Paulo: Cosac & Naify, 2005.]

X

X

Le Sacre du printemps, de Vaslav Nijinsky, 1913

Sagração da Primavere de Xavier Le Roy, 2013
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A PARTIR DE Um gesto que não passa 
de uma ameaça  DE SOFIA DIAS E 
VÍTOR RORIZ

* Os trechos em itálico foram retirados do 

trabalho de Dias e Roriz.

It’s a bullet. It’s a 
ballet.

Open your eyes
I hope you arise

Abra seus olhos. Eu espero que vocês apareçam.
Cresçam. Levantem. Sentem. Deitem. Desçam. Meçam. Peçam. Façam. Fechem. Fichem. 
Listem. Leiam. Levem. Deixem. Mexam. Movam. Sejam. Vejam. Venham.
Voltem. Soltem. Saltem.

I hope you’re right
Eu espero que vocês estejam certos.
Exatos. Precisos. Cortantes. Retos. Diretos. Métricos. Milimétricos. Matemáticos. Estáticos. 
Extáticos. Exitosos. Hesitantes. Excitantes. Exultantes. Enxutos. Exíguos. Exímios.

They upload
They implode
They explode

Eles carregam. Implodem. Explodem.
Excedem. Emergem. Exercem. Estorvam. Exploram. Imploram. Imperam. Impedem. Inva-
dem. Inventam. Inovam. Emendam. Remendam. Renovam.
Recuperam. Reiteram. Restauram. Recarregam. Regam. Rezam. Pedem. Medem. Cedem. 
Brigam. Seguem. Cegam. Geram. Dizem. Dobram. Esticam. Estendem. Entendem. Exe-
cram. Exasperam. Esperam. Estouram. Escoam. Ecoam.

It’s a bullet
It’s a ballet

É uma bala. É um balé.
Um baile. Um belo. Uma bile. Uma bula. Um balão. Uma bola. Uma mola. Uma gala. Uma 
sala. Uma cela. Uma vala. Uma vela. Uma fala. Uma fila. Um fole. Um gole. Um gelo. Um 
zelo. Um selo. Um sê-lo. Uma cola. Um calo. Um falo. Um pulo.
Um nulo. Um ralo. Um rolo. Um halo. Um dolo. Um tolo. Um tule.

5

5 Publicado em 2013, no site do Festival Contemporâneo de Dança (https://www.fcdsp.com.br) e 
do projeto sete por sete (seteporsete.net).
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X

ARREMESSO II de Sofia Dias e Vítor Roriz, 2013
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but if you don’t like it, 
it’s ok*

A PARTIR DE Som Faves  DE 
IVO DIMCHEV

* Uma frase de Ivo Dimchev 
Um artista iconoclasta
Um microfone
Um teclado
Uma pintura barata
Um gato de porcelana Uma peruca loira
Um homem careca
Um performer virtuoso Uma camisa aberta
Uma corrente de ouro
Um bando de cães
Uma inteligência anárquica Uma música pop
Um clone do Andy Warhol
Uma ironia fina
Um desdém pelo morno
Um amor pela arte
Uma auto-entrevista
Um cover da Christina Aguilera
Um sarcasmo doce
Uma foto do namorado
Uma vida privada
Um pop-star underground
Uma declaração ao ex

Uma persona pública
Um statement sobre forma & conteúdo
Um poser
Uma Marina Abramovic do século XXI
Um sarro do mundinho artsy
Um tempo perdido
Uma energia perdida
Um valor de mercado
Uma mercadoria-fetiche
Um apetite sexual
Um consumo voraz
Uma gilete
Um humor cortante
Um sangue real
Uma ferida sutil

6

6 Publicado em 2013, no site do Festival Contemporâneo de Dança (https://www.fcdsp.com.br) e 
do projeto sete por sete (seteporsete.net).
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XIvo Dimchev em Som Faves, 2013
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A PARTIR DE Bodies in urban spaces  
DA CIA. WILLI DORNER

um corpo não é pouco

7 Publicado em 2015, no site da Bienal SESC de Dança (http://bienaldedanca.sescsp.org.br/) e do 
projeto sete por sete (seteporsete.net).

7

XIntervenção Bodies in urban spaces da Cia. Willi Dorner
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no calor da cidade tropical gente correndo de capuz não é 
habitual a não ser pela violência já natural muito embora o 
colorido das roupas esteja mais pra carnaval não dá pra ignorar 
que na vitrine popular seja igual e o letreiro do magazine também 
brilhe gradual então as cores os camuflam afinal numa versão 
pop terceiro-mundista desigual onde a poesia é dura e residual 
e a dureza da paisagem não é superficial esses corpos que se 
escoram sem rostos renegam o individual mas ainda que o tom 
sobre tom pareça casual o amontoado de gente é intencional e 
se a leitura da imagem é opcional a repetição do evento é serial 
e após cada desmanche da forma outra se monta em novo local

quando  procuro 
no duro 

muro
escuro 

um furo
de puro

futuro

um corpo não é pouco
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A PARTIR DE Onde o horizonte se move  
DE GUSTAVO CIRÍACO

tão longe, tão perto

8 Publicado em 2015, no site da Bienal SESC de Dança (http://bienaldedanca.sescsp.org.br/) e do 
projeto sete por sete (seteporsete.net).

8

XCaptura de tela da filmagem de Onde o horizonte se move
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tão longe o homem espia
tão perto sua espera vazia
tão longe a mulher andava
tão perto sua voz ecoava
tão longe ela sussurrava
tão perto ele não escutava
tão longe nada alcançava
tão perto tudo balançava
tão longe quase todo dia
tão perto a tarde invadia
tão longe sempre ventava
tão perto nunca voava
tão longe o cheiro alcançava
tão perto a pele chegava
tão longe a vida começava
tão perto a morte acabava 
tão longe o que poderia
tão perto nem arriscaria
tão longe a terra movia
tão perto o céu não caía
tão longe quem não corria
tão perto quem esperaria
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A PARTIR DE Cair, DE VICTOR HUGO 
PONTES E Para todos os seguintes, DE 
KEY ZETTA E CIA

quando a mágica 
acontece

QUANDO eu era criança e estava 

descobrindo muita coisa ao mesmo 

tempo eu achava que tudo podia 

acontecer e quando acontecia eu queria 

saber PORQUÊ

se caio

como um raio

desmaio

e saio

Eu não sabia que a mágica acontecia 

quando eu menos esperava e não

saber era o melhor jeito de 

acontecer

o seguinte > 

>segundo > 

>segura > 

>suspende > 

>pendura > 

>perdura > 

>perfura > 

>pondera > 

>espera > 

>expira > 

>explora > 

>explica > 

>suplica > 

>suspira > 

>supera

9 Publicado em 2015, no site da Bienal SESC de Dança (http://bienaldedanca.sescsp.org.br/) e do 
projeto sete por sete (seteporsete.net).

9
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Fotografia de Cair, na Bienal SESC de Dança de 2015

Fotografia de Para todos os seguintes, na Bienal SESC de Dança de 2015
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“All art is contemporary”, 1999, instalação de texto em neon, de Maurizio Nannucci. 

ALL ART HAS BEEN CONTAMPORARYX



PARTE IV

ALL ART HAS BEEN CONTEMPORARY

1 (“All art has been contemporary” [1999], instalação de texto em neon, do artista italiano Maurizio Nan-
nucci. Fonte: http://www.jimonlight.com/tags/light-art/ e http://educators.mfa.org/all-art-has-been-contempo-
rary-174083).

1

165



ALL ART HAS BEEN CONTAMPORARYX



as coisas
não começam
com um conto

nem acabam com umm

Paulo Leminski

1 (LEPECKI, 2010:19)

 2 (CATALÃO, 2014:148)

Laura Bruno Trisha Brown reencenou If you 
couldn’t see me – coreografia de 1994 criada com o 

artista Robert Rauschenberg – em São Paulo, no 
TUSP, em 2016. Na mesma noite em que intelec-
tuais faziam um ato de vigília na PUC–SP contra 
o golpe de impeachment em curso no Brasil. Os 

ânimos estavam acirrados e manifestantes pró 
impeachment se aglomeraram em frente à Uni-
versidade e ao teatro. Em algum momento um 

clima que ecoou Maria Antônia versus Mackenzie, 
1968, se instalou na Rua Monte Alegre. Até que 

a Universidade e o teatro foram invadidos, no 
momento da apresentação de Brown.

André Lepecki A quantidade crescente de 
re-enactments na dança contemporânea nos 
fala da vontade de obras querendo se “reobrar” 
numa possibilidade outra daquilo que já foram 
uma vez. No conceito de re-enactment estão 
contidas as ideias de tradução, recriação, repeti-
ção com/como diferença. Um modo de “trans-
criação”, como queriam os irmãos Campos.1

Marco Catalão a narrativa sobre o experi-
mento cênico ganha um grau de autonomia 

tão grande, a ponto de tornar-se ela mesma, a 
narrativa, um material artístico independente, 

com suas próprias latências e potencialidades – 
que podem ou não coincidir com as do experi-

mento cênico que lhe deu origem.2
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ESCRITA EM DIA (MATUTINO)

Paulo Nogueira

24 de março de 2016

O exercício da Laura Bruno sobre o incipit

COMENTÁRIOS:

- “Trisha esperou pelo momento de entrar.” – Quase toda narrativa de ficção (conto, romance, peça, 

filme, etc. introduz uma mudança – seja literal (de casa, de país, de emprego, de faixa etária, etc.) seja 

emocional (de amores, de valores, de fé, de mentalidade, de foco, etc.). Daí que inúmeras ficções rela-

tem uma viagem, uma partida, uma chegada, uma volta, um primeiro (nascimento) e um último passo 

(morte). Pois o conto e o romance são, como disse na aula, representações de momentos marcantes, 

que convulsionam, abalam, transfiguram o protagonista. Que removem o personagem da zona de 

conforto e o precipitam numa jornada para recuperá-la (ou para aprender que, afinal, já não quer aquilo 

que pensava que queria). E o incipit, em geral, é precisamente o raio caindo assim que a cortina sobe.  

Aqui, já na primeira frase, temos um prenúncio intrigante daquilo tudo: “o momento de entrar” pode 

simbolicamente corresponder a uma troca de lugar, uma transição, dos bastidores para o palco, da 

sombra para a luz, uma caminhada de A até B, que sabe ansiando por Z, ou por aquilo que vinha antes 

de A. Daí que, com frequência, esta deslocação suscite angústia e, em muitos casos, o protagonista 

relute em dar o primeiro passo para fora da concha. “Não se sentia menos preparada desta vez”. E 

tente mobilizar em vão recursos talismânicos: “Esqueci de carregar o celular”. Ele ou ela já não pode 

continuar onde está (mesmo que quisesse, e por vezes isto é tudo o que ele/ela quer: continuar em-

baixo da cama), mas ainda tem medo de ser testado, de falhar, de descobrir aquilo que teme, aquilo 

que quer.

- ““Merda”, sussurrou.” – Aqui eu usaria “murmurou”, pois ela está sozinha, e “sussurrar” é em 

geral dirigir-se a um interlocutor próximo. Preciosismo do VM? Sim. Mas só didática: é que precisão 

é importante.

- O texto ficou muito bom, Laura. As regras do incipit carismático estão aqui: um momento de 

tensão e de imprevisibilidade, que cria no ato uma empatia leitor/personagem, com este agarrando 

aquele pelo colarinho. 

E, quanto às minhas dicas de cena e tempos verbais da última aula, tudo também se encaixa 

direitinho. Temos o lastro emocional da personagem, o seu contexto físico e psicológico, o que ela 

foi até ali, esgrimindo com as ações dela no presente, no aqui e agora, e gerando nesse atrito a 

fricção que é a ficção: o que ela será a partir de agora.

“Pronto, agora acabou”. Por outras palavras: acabou de começar.

Valeu!

X
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Trisha esperou pelo momento de entrar. Não se sentia menos preparada desta vez. “Es-
queci de carregar o celular. Saco.” Os murmúrios soavam tão alto que duvidou se estava 
mesmo na hora de começar. “Lembrar de não acelerar os passos, as mãos já estão muito 
rápidas”. Parecia que o volume aumentava em vez de diminuir. Mas não dava para enten-
der o que diziam. “O começo da frase pode ser mais fraco” mentalizou, tentando não per-
der a concentração. Era difícil manter o pensamento em alguma coisa por muito tempo. 

“Talvez esperem um pouco mais pra...” ponderava quando tocou o terceiro sinal. “Merda” 
murmurou. O frio na barriga cresceu. Assim que começou a se movimentar sentiu uma 
grande tensão nas costas. Não bastasse a lesão não curada, agora seus músculos dorsais se 
retesaram em alerta. Forçou-se a conter o ímpeto de voltar-se para o público. “Não vou 
virar, não posso virar”. Seu corpo não tinha a mesma determinação. Cada novo impulso 
era desajeitado e vacilante. “Se virar, acabou”. Resistiu com dor e alguma convicção. Con-
tinuou se movendo ali de costas, ouvindo a plateia inquieta. Não deturpou a coreografia 
até que um estrondo ecoou do lado de fora. Num susto, virou. “Pronto, agora acabou.”

Imagem de cima: Trisha Brown dança com figurino de Rauschenberg, foto de Joanne Savio, no espetáculo If you couldn’t see 
me, 1994 | Disponível em: http://www.rauschenbergfoundation.org/art/archive/photo3709 | Acesso 26 de julho de 2017
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(LEPECKI, 2010:19)

(CATALÃO, 2014: 148)

André Lepecki O re-enactment não recria 
uma obra passada, não resgata uma dança para-
da no tempo que já foi. O re-enactment atualiza 
virtuais presentes e concretos da obra que já foi 
mas que, no entanto, ainda age e por isso ainda 
é (uma obra é uma “matéria fantasma”, seu fim 

não tem término). Funciona assim: uma obra 
se agencia a um coreógrafo; nesse agenciamento, 

atualiza-se uma vontade: a vontade de ser não 
aquilo que já foi, mas tudo aquilo que não foi e 
que ainda pode vir a ser (porém, continuando a 

ser a mesma obra).

Laura Bruno Yvonne Rainer e Steve Paxton 
estavam ensaiando no Itaú Cultural, em São 
Paulo, em 2016 também, uma remontagem 
da versão de Trio A feita para The People’s Flag 
Show em 1970. As manifestações pró impea-
chment atingiam seu auge na Avenida Paulista 
com seu QG na FIESP; pato plagiado inflável, 
boneco “pixuleco” inflável, ânimos golpistas 
inflados. Yvonne entrou no teatro do Itaú 
Cultural, onde Steve Paxton já se encontrava. 
A sede da FIESP exibia uma bandeira verde e 
amarela, dos carros flamejavam bandeiras verde 
e amarelas, pedestres usavam a camisa da sele-
ção brasileira de futebol verde e amarela.

Marco Catalão podemos formular a hipótese 
de que o discurso crítico participa da criação do 
objeto artístico, não apenas o difundindo, mas 

também o retificando e reformulando. Nesse 
sentido, as narrativas inseridas pelo crítico-rapso-

do apenas tornam mais evidente uma caracte-
rística presente em qualquer texto crítico: seu 

aspecto poético e criativo. 
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ESCRITA EM DIA (MATUTINO)

Paulo Nogueira

2 de maio de 2016

O exercício da Laura Bruno sobre os diálogos

COMENTÁRIOS:

- Laura, não está errado nem aqui nem em Piraporinha, mas é um conceito para fixar visando textos 

futuros. A poesia tem um troço chamado metrificação, que garante a musicalidade dos versos. A prosa 

não tem isso, mas também precisa de um ritmo, de uma melodia harmoniosa. E isso tem a ver com 

a coesão das frases, com a extensão delas, que podem terminar “redondas” (bom) ou com “arestas” 

(mau). É através dessa sonoridade, desta voz pessoal que o autor enfeitiça o leitor. Não há propria-

mente uma regra para isso: trata-se de desenvolver o ouvido para o texto, através de leituras atentas.  

Bom, toda essa lengalenga para assinalar que aqui (“Yvonne entrou no teatro afobada e jogou a saco-

la semiaberta no chão do palco.”) não precisamos da palavra “chão”. 

Sem ela, a frase fica muito mais enxuta e melodiosa (veja por si mesma), e o sentido continua intacto. 

“ Yvonne entrou no teatro afobada e jogou a sacola semiaberta no palco.” 

Repito: não está errado, é só para alertá-la para a função estética do texto.

- “A tarde abafada lá fora era refrescada pelo ar-condicionado da sala e o silêncio contrastava com 

o ruído da rua. “ – Aqui é o mesmo caso. Na boa prosa, em geral menos é mais. Não precisamos 

daquele “da sala”. Já sabemos que ela entrou no teatro, que ela não está “lá fora” e nem no “ruído da 

rua”. Também na prosa de ficção, estética não é frescura, mas funcionalidade e eficácia. Tudo o que 

está implícito, deve ser omitido.

- “– Não vai dar pra usar as bandeiras, Steve – disse, esvaziando a sacola.“ – Laura, o inciso (a inser-

ção do narrador no diálogo para identificar o falante, matizar algum aspecto, como expressões fisio-

nômicas ou linguagem corporal, ou informar sobre tempo e lugar), o inciso não é obrigatório, mas, se 

usado, devemos sempre identificar quem fala (seja através do nome próprio, de um pronome pessoal 

ou de um substantivo de gênero). Sempre. Assim:

“– Não vai dar pra usar as bandeiras, Steve – disse ela, esvaziando a sacola. “

- “– Mas Yvonne, qual o sentido de fazer sem? – perguntou.” – Mesmo caso. “perguntou ele”. Abra 

qualquer obra de ficção que você tenha em casa e verifique como sempre o falante é identificado. Não 

é por inércia, não, mas séculos de tests drives literários, por centenas de autores. É a maneira segura 

de evitar que o leitor se extravie durante o papo.

- “Conforme assistia Steve ficava boquiaberto e seus ombros se curvavam pra frente. Esboçou um mo-

vimento mas seu corpo se deteve.“ – Duas questões aqui. 

1) “pra frente”. Isto é subjetivo, apenas uma preferência minha, que compartilho a título de referência: 

na narração, não gosto de usar coloquialismos como contrações (pra, pro). Na fala, tudo bem. Mas o 

X
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X
Yvonne entrou no teatro afobada e jogou a sacola semiaberta no chão do palco. 
A tarde abafada lá fora era refrescada pelo ar-condicionado da sala e o silêncio contrastava 
com o ruído da rua. 

– Não vai dar pra usar as bandeiras, Steve – disse, esvaziando a sacola. 
– Mas Yvonne, qual o sentido de fazer sem? – perguntou.
– Não sei ainda. Mas com também perdeu o sentido. Ou melhor, ganhou um sentido 
péssimo – ela respondeu.

– Tá, mas imagina todos se movimentando nus, simplesmente. Numa coreografia que se 
chama “The people’s flag show” – disse ele.

– Sei, mas quando apresentamos a situação era completamente diferente. Agora o contexto 
é outro – disse Yvonne.

– Ainda sim. Não é sobre o contexto? – falou Steve apanhando uma das bandeiras do 
Brasil que ela tinha tirado da sacola e espalhado no tablado. 

– Dá uma olhada você mesmo – disse Yvonne dando play em um vídeo no celular. Sem ti-
rar os olhos da tela, Steve foi se desnudando e amarrando a bandeira em volta do pescoço. 
Yvonne sentou-se devagar na boca de cena, apoiando os cotovelos nos joelhos e segurando 
o rosto com a outra mão. Conforme assistia Steve ficava boquiaberto e seus ombros se 
curvavam pra frente. Esboçou um movimento mas seu corpo se deteve.

Imagem de cima: Versão de Trio A para The Judson’s Flag Show em 1970 | Imagem de baixo: Manifestação pró 
impeachment na Av. paulista em 2016. 
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narrador é uma entidade impessoal (na terceira pessoa), e acho que oralidades quebram essa condi-

ção. Repito: é só uma opção pessoal. 

2) “Esboçou um movimento mas seu corpo se deteve”. Dentro dos mesmos critérios que indiquei 

acima, eu não usaria “seu corpo”. Ora, se ele parou, paralisou, interrompeu o movimento, claro que 

foi com o corpo. Melhor assim: “Esboçou um movimento mas se deteve”. Sentido idêntico, frase mais 

compacta e eficaz, sem riscos de redundância.

- Laura, só use o inciso quando ele de fato for útil, acrescentar algo à fala. Como aqui é um pingue-

-pongue entre apenas dois interlocutores, e ainda por cima de sexos diferentes, em algumas ocasiões 

(só para identificar o falante) era dispensável.

- O exercício ficou muito legal, Laura. Cumpre cegamente as missões do bom diálogo. A conversa soa 

natural e espontânea, demarcando claramente os interlocutores, através do teor das respectivas falas, 

temperamentos e mentalidades. 

Desponta de modo inequívoco uma divergência premente, que confere ao papo um foco e um rumo 

definidos e concretos (ninguém está enxugando gelo, enchendo linguiça ou contemplando o próprio um-

bigo). Por fim, o diálogo empurra a história para a frente – qual será a solução cênica para o impasse?

É verdade que não temos uma resolução explícita no desfecho, mas, como já vimos, a literatura con-

temporânea (especialmente nos contos) tende mesmo para o indeterminado, o reticente, o aberto, em 

vez de para o unívoco e explícito.

Em tempo: a transplantação para o contexto brasileiro também funcionou (não há solavancos culturais, 

nem hermetismo). Valeu!
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(LEPECKI, 2010:19)

(CATALÃO, 2014:148)

André Lepecki Em sua atualização renovada, 
isso é, no seu re-enactment, a obra passa a ser 

algo que nem o original imaginava ser possível 
– muito embora o possibilitasse. O re-enactment 
sobrepõe o plano de desejo da obra ao plano da 

vontade autoral do coreógrafo. Nesse movi-
mento, se redesenham as bordas de ser da obra 

e se revela todo um sistema de formação e de 
transformação de seus enunciados. 

2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hXgascpElKA Acesso em 07/10/2016.

Laura Bruno O vídeo do coreógrafo Richard 
Move – que recria as performances de Martha 
Graham – com a coreógrafa Yvonne Rainer3 
viralizou no Brasil também em 2016. Ativistas 
LGBT usaram-no como símbolo do travestismo 
artístico. Laerte e Jean Wyllys o postaram em 
suas redes sociais. Imediatamente, o pastor Silas 
Malafaia tuitou: “aquela moça de preto bem que 
tenta corrigir o pervertido. se bem que ela parece 
sapatona”. O pastor Marco Feliciano retuitou: 

“homem tem que ser homem, mulher tem que 
ser mulher. tá na bíblia”. A modelo Lea T pos-
tou o vídeo em seu FB com um coração e uma 
legenda: “pai, te dedico”. Seu pai, o ex-jogador 
de futebol Toninho Cerezo, comentou o post 
com três corações.

Marco Catalão Se, como aponta Bour-
dieu, “o discurso sobre a obra não é um simples 
acessório, destinado a favorecer sua apreensão e 
sua apreciação, mas um momento da produção 

da obra, de seu sentido e de seu valor”, podemos 
formular uma proposição ainda mais radical: a 
de que é possível instaurar um discurso crítico 

que crie seu próprio objeto. 
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ESCRITA EM DIA (MATUTINO)

Paulo Nogueira

27 de abril de 2016

O exercício da Laura Bruno sobre protagonista e antagonista:

Paulo,

Usei coreógrafos americanos dos anos 60/70 (Yvonne Rainer e Steve Paxton) para o ex. do diálogo, 

ficcionalizando a reencenação de uma coreografia da época no contexto brasileiro atual.

Para o ex. protagonista X antagonista me baseei em um vídeo de um coreógrafo contemporâ-

neo (Richard Move) que se traveste de Martha Graham, no qual encena uma interação fictícia dela 

com Yvonne Rainer.

Reitero que esses experimentos talvez não atendam às proposta dos exercícios... são uma tentativa 

de dialogar com a tese...

Abs, Laura

COMENTÁRIOS:

- Laura, o texto ficou legal na polaridade protagonista versus antagonista, na medida em que se cap-

ta perfeitamente uma tensão elétrica entre os dois personagens em cena – se não necessariamente 

hostilidade, ao menos divergência, assincronia e resistência. 

Ora, a função dramática do protagonista e do antagonista numa narrativa de ficção é precisamente a 

colisão frontal das suas metas. Se, como eu digo, um romance é uma corrida de obstáculos, cujo clímax 

revela a essência do personagem principal (revela sobretudo a ele próprio) – o antagonista corresponde 

a barreira suprema e final, que será ou não superada, desembocando num novo status quo. 

Portanto, Richard e Yvonne personificam esses polos antagônicos, estes lados opostos de uma 

moeda, da qual só uma face ficará para cima ao ser lançada na história. Porém, pergunto-me apenas 

se, sem as explicações prévias que você me forneceu sobre os papéis dos personagens, o leitor vis-

lumbraria todo o significado subjacente ao texto – incluindo a natureza da rivalidade, da oposição, do 

próprio conflito. Sinceramente, tenho as minhas dúvidas.

X
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X

Richard vestia-se como Martha e comportava-se como ela. Os cabelos negros presos em 
um coque alto, volumoso e impecável. Usava cílios postiços e maquiagem carregada, com 
um batom vermelho desenhando lábios maiores do que os seus. Yvonne usava calça e 
blusa pretas, cabelos curtos e óculos de aros finos e arredondados em seu rosto limpo. 

– E você termina apontando o braço direito em direção ao canto da sala, assim – mostrou 
Yvonne, finalizando a sequência sóbria de movimentos  – Quer tentar?
Richard moveu-se com afetação, esboçando um sorriso enquanto olhava dramaticamente 
o horizonte por cima do braço estendido.

– Eu só quero fazer um pequeno ajuste – disse Yvonne corrigindo a mão dele que insistia 
em manter a palma levantada em vez de voltá-la para o chão – Ok, relaxa seu braço, Mar-
tha, mais solto, relaxa...
Richard não assimilava as instruções de Yvonne, que resolveu fazer outra tentativa.

– Bom, a próxima coisa é assim – disse Yvonne enquanto movia seus braços em movimen-
tos pendulares, com tônus suave em um gesto cotidiano, neutro em intenção.
Richard desenhou círculos nos ares com os braços, com tônus alto em gestos impetuosos.

– Não é assim, Martha – disse Yvonne – não é uma dança vingativa, pelo amor de Deus!

Imagem: Richard Move como Martha Graham | Disponível em: http://rogueballerina.com/category/richard-move/
Acesso em 26 de julho de 2017
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(CATALÃO, 2014:150)

(CATALÃO, 2014:150)

Marco Catalão Abre-se caminho, assim, 
para a criação de uma escrita crítica-artística 

que se coloca em risco e se desloca do terreno 
seguro das “experiências comprovadamen-
te reais” para as experiências virtuais, em 

perpétuo devir, que não existem como objeto 
externo – “exprimível” ou “representável” – 

mas unicamente como possibilidades.

3 Sob a direção de Adriana Macul criou e performou com outros vocacionados o espetáculo ‘Cor-
po Diva’ em 2012: https://www.youtube.com/watch?v=5j1sy0ViUUM Acesso em 07/10/2016.

Laura Bruno Anne Teresa De Keersmaeker, 
corógrafa belga do grupo Rosas, estava sain-
do de seu camarim no SESC Pinheiros após 
reapresentar Rosas danst Rosas em 2011. Rafael 
Rodrigues, vocacionado do Céu Paraisópolis, 
foi assistí-la e a abordou na saída do vestíbulo. 
Traduzido por sua orientadora do Programa 
Vocacional de Dança, Adriana Macul, inter-
pelou a coreógrafa e se apresentou. Rafael se 
traveste de Beyoncé e performa nas noites de 
São Paulo dançando como a pop star3. Disse 
que conheceu o trabalho do Rosas através de 
Macul e perguntou à coreógrafa se ela achava 
Beyoncé ‘uma biscate’. Anne Teresa sorriu e 
respodeu enquanto ajeitava os cabelos molha-
dos atrás das orelhas.

Marco Catalão A abertura para a ficção 
também propicia a utilização de recursos qua-

se ausentes dos textos mais estritamente acadê-
micos, como a multiplicidade de perspectivas, 
o humor, a ironia, a metáfora, a hipérbole, o 
paradoxo, bem como outras figuras literárias 

usualmente banidas dos textos críticos.
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ESCRITA EM DIA (MATUTINO)

Paulo Nogueira

20 de maio de 2016

O exercício da Laura Bruno sobre foco narrativo:

COMENTÁRIOS:

- “Já falei trocentas vezes. Não, não fiquei puta. Nem lisonjeada.” – Muito legal esse incipit, e por várias 

razões. Primeiro porque ele insinua uma repetição (“trocentas vezes” – e mais abaixo será “enésima 

vez”), mais do mesmo – só que não.... Ele peita o monocórdico, na medida em que, para o leitor, no 

fundo tudo aquilo é comunicado pela primeira vez – e as supostas insistências só intensificam sutil-

mente a importância do que está em causa, nos deixando com a pulga atrás da orelha. 

Depois, pelo coloquialismo, que confere (ainda por cima na primeira pessoa) bastante autenticidade 

ao que vai sendo revelado, uma espécie de confissão compulsiva. 

Terceiro, pela estrutura frásica do “nem, nem” (nem puta nem lisonjeada), que implica uma sutileza, 

uma questão difícil de definir e circunscrever, mas que é preciso isolar.

- “Agora pela enésima vez se vou acionar advogados.” – Acho que aqui faltou uma palavra. 

- O foco na primeira pessoa cumpriu à risca a sua missão, aquela que só ele pode desempenhar: re-

presentar toda a subjetividade borbulhante do protagonista, a sua visão de mundo, a sua sensibilidade 

aqui e agora – aquilo que ele é, aquilo que ele acha que é e aquilo que ele gostaria de ser. Naturalmen-

te, ao professar essa subjetividade desbragada, também está implícita a relatividade dela (é o preço 

que se paga pela intensidade emocional). Por outras palavras, podemos acreditar naquilo que está 

sendo dito ou não (seja nos fatos em si, seja na sinceridade com que são anunciados).

Além da gíria abundante, também contribui para o efeito de alta voltagem emocional a brevidade tele-

gráfica das frases – é mais ou menos como se a narradora estivesse no fundo conferenciando com seus 

botões, balbuciando, tartamudeando, resmungando sem muita linearidade, talvez tentando explicar a si 

própria o que ela pensa sobre a questão, afinal de contas e de uma vez por todas.

- Só mais uma coisinha: o narrador na primeira pessoa não é dispensado de explicar ao leitor, de forma 

clara e precisa, o que está em causa na narrativa. Aqui (também por ser um texto tão curtinho e numa 

toada meio que rapsódica, aos espasmos) o leitor mais especula e conjectura do que tem certeza ab-

soluta do que realmente aconteceu, está acontecendo, poderá acontecer. Um próximo capítulo poderá 

eventualmente pôr os pingos nos is.

- Gostei muito, Laura. Muito mesmo. Você escreve bastante bem, com estilo e substância. Valeu!

X
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Imagem de cima: Rosas de Angola. | Imagem de baixo: Rafael Rodrigues em ‘Corpo Diva”. | Disponível respectivamente 
em: http://www.rosasdanstrosas.be/en-videos/ e https://www.facebook.com/GrupoMovi/ Acesso em 07/10/2016.

X

 “Já falei trocentas vezes. Não, não fiquei puta. Nem lisonjeada. Fiquei surpresa. Beyonce 
é uma mulher linda. Tem bom gosto. Mas é claro que tem os direitos autorais. Imagina 
se fosse o contrário. Que ridículo. Não, não é a mesma coisa. São estudantes no Youtube. 
Com a música da Madonna. Foi tocante de ver. Agora pela enésima vez se vou acionar 
advogados. É interessante, ela gostou da coreografia. Mas ficou tão clichê. Eram os anos 
oitenta. Datado. Eu também estava grávida. Fora isso, nada em comum. Like a virgin tem 
mais a ver. Na época era experimental. Demorou mais de trinta anos pra virar mainstream. 
Acharam feminista. Agora achei só sedutor. Puro entretenimento. Deve ser uma megae-
quipe. Mas o filme é melhor que o videoclipe. Ela dança bem. Não, não vou convidá-la. 
Já postaram. Dá pra ver, é muito parecido. Tem também outra coreografia ali, menos 
óbvia. Não, não saberia o que fazer com o videoclipe. Mas gerou uma repercussão. Adoro 
as versões amadoras. Não são afetadas. Tão comoventes!”
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As características essenciais do romance, desde os autores clássicos até aos e-books, com foco na 

estrutura da narrativa ficcional.

O curso Oficina de Narrativas – Teoria e Prática  transmite noções conceituais e dicas concretas 

para a elaboração de uma narrativa de ficção – conto, novela e romance. Como paixão e vocação 

não bastam, trata-se de ensinar uma técnica, uma carpintaria. Por outras palavras, as etapas que 

alinhavam uma história da abertura ao desfecho. Para tanto, o professor usa sua própria experiência 

como autor de oito romances editados e traduzidos, uma longa experiência enquanto crítico literário de 

prestigiados jornais e revistas, estudo metódico da narratologia clássica e contemporânea e convívio 

assíduo com grandes escritores de audiência internacional – em debates, entrevistas, feiras literárias, 

universidades e workshops.

Carga horária total – 32 horas – 16 encontros

Para aspirantes a escritores e interessados

Observações:

– De duas em duas aulas serão passadas lições de casa: exercícios com a aplicação num texto 

ficcional da noção estudada. O aluno escreverá o texto como um autor deve escrever: na privacidade, 

que garante a necessária introspecção.

– Os textos serão enviados por e-mail ao professor – e TODOS eles serão analisados meticulosa-

mente pelo professor, que publicará seja o exercício seja o comentário na página (secreta e fechada) 

do curso no Facebook, para que todos os alunos se beneficiem da análise, na medida em que os de-

safios e as dificuldades tendem a ser comuns. A página do Facebook também conterá valioso material 

pedagógico (vídeos, gráficos, entrevistas de autores emblemáticos, etc.)

– No final de cada aula será exibido um trecho de um filme, que refletirá, de modo sugestivo e 

visual, a questão conceitual abordada naquele dia.

b_arco | centro cultural 
contemporâneo 
OFICINA DE NARRATIVAS – TEORIA E PRÁTICA 
COM Paulo Nogueiraa

X
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“Words Are Deeds” (“Les mots sont des actes”), 1991, arte 
em neon de Joseph Kosuth. | Disponível em: https://hive-
miner.com/Tags/josephkosuth,neon/Interesting
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Programa:

1) Como combater a procrastinação e conseguir escrever com regularidade, desenvolvendo uma 

disciplina criativa e evitando sempre o bloqueio de escritor.

2) Como escolher um tema. O que é banal e o que é ficcionalizável? Conflito, a alma de qualquer 

narrativa de ficção. Os vários tipos de conflito, e como combiná-los produtivamente, de modo a alinha-

var uma história com começo, meio e fim (embora não necessariamente por esta ordem).

3) O elenco dos personagens: as características, segredos e definições de cada um dos perso-

nagens principais que estruturam qualquer boa narrativa de ficção: o Protagonista, o Antagonista, o 

Anti-Herói e o Personagem de Impacto. Quem são e qual a função ficcional de cada um deles, e como 

evitar os estereótipos.

4) O foco narrativo – O que é a voz que conta a história (o narrador) e como escolher a mais van-

tajosa para cada trama, com os prós e os contras de cada abordagem. Os diferentes focos narrativos, 

com exemplos claros de grandes escritores contemporâneos.

5) Os diálogos – Como alinhavar as conversas entre os personagens, para que soem ao mesmo 

tempo naturais, plausíveis e substantivas, revelando a natureza dos interlocutores e impelindo a his-

tória para frente.

6) Em que consiste exatamente uma “cena” literária e como escrevê-la, para que a história de 

desenrole diante dos olhos do leitor, dando a impressão de “tempo real” e de tridimensionalidade, 

como no cinema ou no teatro.

7) O início e o fim – Como escrever uma cena de abertura que agarre o leitor pelo colarinho. Como 

escrever um desfecho convincente e que amarre de modo satisfatório o arco narrativo, sem pontas 

soltas nem incongruências.

8) A construção da trama, através de cada etapa da “jornada do herói” (ou a corrida de obstáculos 

do protagonista). O conceito literário de “clímax”.

9) Como delinear cenários que sejam mais do que meros panos de fundo rígidos e estáticos. A 

importância emocional dos cenários e da atmosfera numa narrativa de ficção. Como evitar que a cena 

dê a impressão de se desenrolar num vácuo.

10) O estilo de escrita: o que é uma prosa atraente,  pessoal e eficaz? Vícios e virtudes de um 

texto ficcional. Como qualquer forma de arte, também na literatura forma já é conteúdo (e vice-versa)

11) As possibilidades de ser editado e respectivas estratégias para consegui-lo. O mercado literário 

da atualidade, prós e contras das principais editoras. O direct-publishing e os e-books (a legislação 

atual, o que pode e o que não pode). Exemplos de autores digitais. Balanço do aproveitamento de cada 

aluno, com uma síntese individual sobre o resultado dos trabalhos apresentados ao longo do curso.
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Paulo Nogueira nasceu em São Paulo, onde estudou na Escola de Comunicações e Artes da USP. 

Viveu em Portugal cerca de 25 anos, trabalhando nos principais órgãos de comunicação portugueses. 

Escritor e jornalista, publicou oito romances: O Homem que Foi Para o Céu; O Último Dia do Mundo; 

O Corpo Estranho; Um É Pouco, Dois É Demais; O Suicida Feliz; Transatlântico; Estamos Todos 

Tão Sozinhos e O Amor É Um Lugar Comum. Foi também editada uma antologia de suas crônicas, 

intitulada Penso Rápido. Co-escreveu um programa de TV, transmitido pelo principal canal aberto por-

tuguês. Há doze anos é jornalista cultural e crítico literário no semanário “Expresso”, de Lisboa, para 

o qual entrevistou Umberto Eco, Christopher Hitchens, James Ellroy e Javier Cercas, entre outros). 

Colabora há alguns anos com as revistas brasileiras Piauí (para a qual entrevistou e perfilou os cineas-

tas Manoel de Oliveira e David Cronenberg, o filósofo Alain de Botton e a escritora indiana Arundhati 

Roy) e Bravo! (em cujo site mantém um blog permanente, distribuído pela editora Abril). Recentemente, 

começou a escrever também na revista semanal Época, com um texto inaugural sobre os 200 anos 

de Charles Dickens. Desde dezembro de 2012, colabora com o Instituto Moreira Salles, em cujo blog 

escreve regularmente sobre literatura.

Regressou ao Brasil em 2012, assumindo a função de correspondente do semanário Expresso.

Entre outros, traduziu o romance French Secrets (Segredos Franceses), de Roisin McCauley, e 

o livro Mil e Um Livros que Você Deve Ler Antes de Morrer, para o qual escreveu também verbetes 

sobre autores brasileiros e portugueses. Neste momento, está traduzindo obras de William Faulkner 

para a editora Cosac Naify.

Ministrou cursos de Escrita Criativa para instituições ligadas ao Instituto Português do Livro 

e das Bibliotecas e a Casa Fernando Pessoa. Já em 2012, em São Paulo, deu cursos de Escrita 

Criativa, Linguagem Cinematográfica e Literatura de Viagem na Casa das Rosas, Centro Cultural 

Intermeios, Oficinas Culturais Oswald de Andrade, Casa Guilherme de Almeida e USP Maria Antônia. 

Em março de 2013, foi publicada a edição brasileira de seu romance mais recente, O Amor é Um Lu-

gar Comum que está em primeiro lugar na lista dos mais vendidos em Portugal. Neste momento, está 

escrevendo um novo livro de ficção, sua primeira obra publicada originalmente no Brasil.
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“The Act of Creation (Let there be language)”, 2016, instalação de texto em neon, de Joe Banks e Zata Banks. 





Imagem de cima: Cantora Beyoncé em cena de 
videoclipe de seu single “Countdown”. | Imagem 
de baixo: cena de filme musical “Rosas danst 
rosas”dirigido por Thierry de May e coreografado 
por Anne Teresa De Keersmaeker.
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