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Resumo

Este trabalho trata de uma investigação artística realizada em espaços não convencionais para a criação,
elaboração e exposição da dança. Traz algumas reflexões sobre os procedimentos de criação do Grupo X
de Improvisação em Dança durante a pesquisa da obra Alvuras, que tem como eixo e principal motivação
de estruturação coreográfica a improvisação em cena. A pesquisa artística observa as possibilidades de
construções poéticas do corpo em suas relações espaço-temporais no ambiente familiar de casas coloniais
do Sec. XIX, seus espaços-lugares de convívio. Conversamos com Lucrécia D’ Aléssio (2007), e Laurence
Louppe (2012), para tratar sobre espaços comunicantes e as possibilidades do corpo como gerador,
construtor de lugares sígnicos. Apontam as novas situações comunicativas utilizadas pelo corpo no cenário
contemporâneo.

Palavras Chaves: Dança, Improvisação, Espaços Não Convencionais.

Abstract

The work deals with the artistic research performed in unconventional spaces for the creation,
development and exhibition of dance. Reflects on the procedures for creating the spectacle "Alturas" Group
X Dance Improvisation, whose shaft and main motivation for structuring choreographic improvisation on
stage. The research looks at the artistic possibilities of poetic constructions of the body in their
spatio-temporal relations in the family environment of XIX century colonial houses, its spaces-places of
conviviality. The theoretical framework is based on studies of Lucrezia D&39;Aléssio about communicating
spaces (2007), and Laurence Louppe (2012) about the possibilities of the body as a generator builder
signic places. Suggest new communicative situations used by the body in the contemporary scenario.

Key Words: Dance, Improvisation, unconventional spaces.

De canto e lugares ..., as poéticas da dança.
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Mas também podemos interpretar os territórios como espaços da cidade,
imaginado que toda poética do espaço é também uma arte dos lugares
(MIRANDA, Danilo S., 2012, p.9).

Olhar espaços não convencionais para criar dança aproveitando a ambiência local foi o que impulsionou o
projeto Alvuras, trabalho artístico do Grupo X de Improvisação em Dança. Este Grupo fundado em 1998 é
resultante de projeto de extensão junto à Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia-UFBA, e,
desde então se dedica à pesquisa artística, teórica e educacional em torno de questões ligadas a
acessibilidade e de reflexões pertinentes a investigação e configuração em dança contemporânea que
tenha a improvisação cênica como eixo aglutinador. As pesquisas do Grupo X
(http://grupoxdeimprovisacao.blogspot.fr/ ), se estendem para ações urbanas com mostra em ambientes
não convencionais, além de oferecer cursos e eventos na área de Arte, Educação e Cultura em âmbito
nacional e internacional.

A pesquisa da obra Alvuras, se dedicou a estudar espaços de casarões do Sec. XIX, para possíveis poéticas
de dança. Optou-se em desenvolver a pesquisa em comunidades que trouxessem em sua história social e
cultural vestígios desse período para possíveis criações de campos relacionais com a contemporaneidade.
O lugar escolhido foi sugestivo, o casarão colonial Baluar7e Casa de Arte, situado no espaço turístico da
cidade de Salvador. Hoje, um espaço cultural caracteristicamente interdisciplinar que acolhe a
multiplicidade de ideias artísticas contextualizadas no mundo contemporâneo.

A casa, uma mistura do privado e do púbico, abre suas portas á comunidade, facilitando o acesso à
informação através da arte. O casario colonial do início do Sec. XIX que compõe o bairro expõe sua beleza
espacial e arquitetônica através de ruas estreitas que iniciam no Pelourinho, passam pela praça do coreto
e findam na Ladeira do Baluarte. Desenham as múltiplas relações espaciais sociais, culturais e politicas
que cercaram e cercam a comunidade, resvalando por entre becos, vielas e ladeiras. Esta estrutura
singular nos remete ao pensamento de Ferrara (2007), quando fala a respeito do espaço, tanto do ponto
de vista de sua construtibilidade, quanto das relações espaço temporais que os constitui. Para ela, o
espaço é colocado nos seus limites pelas espacialidades que o representam e que, por sua vez, são
apreensíveis através de visualidades e comunicabilidades. O bairro, em sua estrutura arquitetônica, por si
só, já apresenta conflitos entre diferentes realidades históricas que ali convivem em um mesmo presente,
o que se supõe distintas espacialidades e comunicabilidades.

Ao olhar para os espaços internos e externos da casa e a ambiência local é evidente a presença da
convivência de uma arquitetura de séculos diferentes que se encontram e se contaminam mutuamente
como modos de usufruir o espaço de seu tempo com o heterogêneo. Pensando o corpo por esse ponto de
vista, também sujeito histórico implicado, corpomídia (GREINER e KHATZ, 2005), as relações que ele
estabelece nos espaços íntimos da casa (dinâmica de movimentos) mobilizam e transformam os espaços
antes comuns, em lugares comunicantes. Isto é, organiza sensivelmente a experiência transformando-se e
transformando o entorno guiado por sucessivos retornos e ressonâncias que se cruzam, interpõem e
dialogam. Tais ações, próprias do fazer da dança, daquilo que é organizado sensivelmente no corpo
“revela-nos o caminho seguido pelo artista para chegar ao limiar onde o ato artístico se oferece à
percepção, o ponto onde a nossa consciência a descobre e começa a vibrar” Louppe (2012.p.27).

A pesquisa de movimento focalizou processos improvisacionais em dança, caracteristicamente, um modo
de construir poéticas de dança que exige a ação conjunta e compartilhada de todos aqueles que estão no
entorno da criação. Tal modo de compor possibilita entradas múltiplas que contribuem de modo eficaz
para a elaboração da dramaturgia cênica. Os procedimentos (jogos coreográficos) utilizados revelaram os
múltiplos sentidos que se instalaram no trânsito coreográfico, e marcaram o modo como cada sujeito ali
implicado (dançarino, cenógrafo, figurinista, músico, cantora) percebeu o presente, o passado e o futuro
recorrendo ás suas memórias. O corpo intérprete, ao identificar as referências em seu acervo de imagens
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sonoras, plásticas, corporais, literárias, políticas e sociais, adota um espaço tempo dinâmico onde é
possível estabelecer estratégias de organizações de movimentos necessários aos diálogos entre tradição e
contemporaneidade levando em consideração a experiência de cada um. O que singulariza esse tipo de
produção artística para a contextualização dos sentidos, sua estrutura e elementos utilizados na criação é
a possibilidade do espaço, do tempo, do corpo e da música se encontrarem correlacionados e responderem
com eficácia sem perder suas individualidades. Para Louppe (2012, p.28), a estratégia adotada para a
criação “põe em jogo uma dinâmica das atitudes do sujeito, tendo como referente o campo comum de
experiência com o outro”. Além disso, o entendimento de corpo como corpomídia, a sua presença já
instaura o campo de possíveis relações que, ademais de permitir esse diálogo, ele também cria pontes
entre a experiência, conceitos e as situações problemáticas que ocorrem no entorno da composição.

Considerando que toda obra de arte é um diálogo (LOUPPE, 2012), e, que o sujeito está implicado com o
seu movimento, compartilhamos mutuamente em Alvuras certos comportamentos sociais que
atravessaram o tempo, especificamente Sec. XIX e Sec. XXI, e que ainda ecoam no mundo atual. Da rua,
às esquinas, ao passeio da casa, sala de visitas, corredor, escadaria, cozinha e jardim, os lugares da casa
Baluar7e se dispuseram para serem preenchidos de sentidos pelos diversos olhares que ali conviveram e
testemunharam o seu duplo fazer (Louppe, 2012), aquele que se dá a ver através dos diversos corpos
disponíveis/implicados no espaço cênico, e aquele que reverbera no copo do espectador.

Ancorados por elementos significativos (uso do espaço/tempo, movimento) o corpo, e, consequentemente
seus movimentos, ao se inspirarem nas tendências do período histórico esgarçam suas fronteiras para
fazer reverberar no mundo atual as possíveis influências dos comportamentos que nortearam os ideais
estéticos da época. O modo de se comunicar, de gesticular, as indumentárias, em seus trajes
extravagantes, saias volumosas e esvoaçantes, cinturas finas com aspecto de ampulheta, humores e
maneirismos sociais, aqui se imbricaram para comunicar situações e sentidos.

A visita ao período histórico propiciou o trânsito fértil de informações que se reuniram para constituir em
Alvuras, um diálogo dinâmico e aproximativo entre o corpo, espaço/lugares, música e temporalidades no
cenário contemporâneo. Reis (2000) explica que é a partir da consciência do passado que as grandes
rupturas estéticas e ideológicas se realizam e que o presente constrói formas diversas, articulando e
regendo a vida em vários níveis de ser e estar no mundo. Nas palavras de Greiner e Katz (2005, p.8), “o
corpo resultado de contínuas negociações de informações com o ambiente e carrega este seu modo de
existir para outras instâncias de seu funcionamento”. Logo, um modo de existir do corpo que se instala
como um elemento interferidor, que cria interconexões com outras relações, sendo responsável por
transformações incessantes. Por isso mesmo de geração em geração os pensamentos que impulsionam as
práticas sociais e as técnicas utilizadas são redescobertos e experimentados constantemente no presente,
exigindo em igual medida a reinterpretação do passado.

Ao contextualizar as ideias iniciais, a pesquisa se enveredou por algumas pistas que apontaram as
lembranças de infância, percepção de espaços ampliados, a vivência em ambientes onde aspectos do
feminino não eram postos em pauta, estimulando comportamentos de subserviência, autoritarismo e
exclusão que pautaram os ideais clássicos e que vem, de alguma forma, se mantendo até os dias atuais.

Olhar de longe para observar as nuance desses comportamentos, das relações espaço temporais que os
contém, bem como seus elementos constitutivos para compor dança, o exercício de memória ocupa um
lugar de destaque para criar as pontes necessárias com a contemporaneidade. Um exercício que tem como
função colocar em relação imagens, objetos e artefatos do passado e do presente para que, através do
movimento, o espaço de interação entre as diversas camadas que constituem o fazer do ato artístico seja
instaurado. Inventar, experimentar e partilhar ideias que convergem, se afasta, se aproximam, se
atualizam e se intensificam mutuamente, retroalimentam a memória. Aqui estão implicados os
mecanismos dinâmicos associados à recuperação de informação sobre a experiência passada ativa o
processo de codificação, armazenamento e recuperação que agem em sintonia (sinestesia) e organizam os
sentidos quando solicitados. Assim, dançamos utilizando imagens do passado (memória) que se atualizam
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no presente. Reis (2000) enfatiza que a história não se deixa interpretar imediatamente, porem, á medida
em que ela é reescrita e vista com certo distanciamento, aos poucos irá se tornando visível e acessível.
Semelhante é o desenrolar de um processo coreográfico ou de uma cena improvisada, os seus sentidos
não são reconhecíveis imediatamente, eles se dão a ver na medida dos acontecimentos, e não são
revelados em sua totalidade. O não revelado fica á disposição do espectador para que ele possa
interpretá-la, completá-la da maneira que lhe convém. E considerando que a experiência é processual os
acontecimentos podem submergir, explodem, adormecem dependentes do seu ritmo próprio,
“despertando as zonas de circulação dos sujeitos (dançarinos, espectador), como os territórios do duplo,
do descentramento ou do aleatório (LOUPPE, 2012, p. 30)".

Em Alvuras passeamos com humor através das contradições, encantos e desencantos que se imbricaram
preenchendo os espaços do casarão do Baluar7e de lembranças, memórias, humores, poesias e
divertimentos. Um convite ás mobilidades entre o discurso e a prática para perceber e sentir o exercício do
fazer da dança em sua produção ação dentro da obra, poetizando o seu entorno através da aproximação,
colaboração e identificação de todos como participantes fazedores de poéticas. Exigia, em última instância,
a ciência de que esse constructo compositivo envolve a complexidade das dinâmicas históricas e seguidas
dos seus modos de pensar sobre o assunto, de representá-los, configurando aspectos múltiplos do fazer.

Criar dança em espaços não convencionais, longe de ser uma novidade, dado que no trânsito histórico é
possível identificar a diversidade de trabalhos artísticos a céu aberto, é uma possibilidade em primeiro
lugar, de fazer reverberar a dança em outros ambientes/espaços, como também uma chance de driblar as
dificuldades de acesso aos teatros da cidade de Salvador. O que interessa nesse modo de organização da
dança é experimentar outras possibilidades de pesquisa, uma vez que os espaços clássicos (convencionais)
não dão conta das necessidades emergentes do fazer da dança contemporânea, nesse caso especifico, no
fazer da dança através da improvisação no ato de encenação em espaços que possam viabilizar e valorizar
outros modos de composição. Próprio da contemporaneidade, esse jeito coreográfico exige e impulsiona o
corpo a sair da zona de conforto para se confrontar com outros desafios tão necessários à inovação. Abre
espaço para reflexões, a oportunidade de aprofundamento das questões relevantes que cercam o processo
de criação, em tempo que aponta o nível de implicação e maturidade dos que se encontram envolvidos no
fazer de sua prática, dos ajustes que surgem no percurso e dos diálogos e retornos com o público. Este
por sua vez, parte integrante da criação.

Considerando o diálogo interdisciplinar a pesquisa ocupou três etapas. A primeira se atreve a dar conta á
contextualização da pesquisa observando alguns aspectos da moda, especificamente de 1845 a 1860 que
abrange o período vitoriano para tecer as possíveis relações com a contemporaneidade. O passeio histórico
ao período observado proporcionou um levantamento dos elementos presentes no estilo da indumentária
vitoriana. Entre os diversos aspectos encontramos, o modo de comunicação, os ornamentos pessoais e
trajes extravagantes com suas cores clássicas. Recheando os espaços ali estavam as saias largas e
vaporosas sustentadas por baixo pela crinolina, que não era mais do que uma anágua de aros para
substituir todas as saias que eram usadas por baixo e que dificultavam o deslocamento. Em relação ao
movimento, esta indumentária exigiu o aprendizado corporal de como andar, pegar na saia-crinolina, não
derrubar objetos e não imprensar as pessoas pelo volume das saias. Esses elementos inspiraram
diretamente o figurino de Alvuras, que escolheu elementos plásticos descartáveis em sua composição.

No que diz respeito á logica da composição coreográfica, do fazer poético do corpo e todo processo que
constituiu a composição, a passagem de uma antiga ordem que tinha por modelo de corpo, configurações
verticais projetadas para o alto (LOUPPE, 2012.p.34), essa lógica foi desafiada pelo corpo aberto à
invenção e explorado em todas as suas possibilidades. Do corpo que se transforma e se enriquece através
do retorno e ressonâncias, contaminando e contaminado, corpomídia (KATZ, 2005). Somado a esses
desafios, as referências que atravessaram o tempo e que é evidente no mundo atual, no desejo da cintura
em formato de ampulheta pelo público feminino. Por exemplo, a tendência á realização de intervenção
cirúrgica com a retirada das costelas flutuantes para alcançar medidas de diâmetro abaixo do que se é
comumente exigido no mundo da saúde. Da história que conta os processos que constituíram o modismo,
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como os processos que operam no corpo que dança, no fazer poético da dança mostram uma dinâmica
que acompanha as necessidades do seu tempo, e que variam passando por alguns excessos aos
afrontamentos mais audaciosos que rompem as normas para dar vasão ao novo. Sem medo de transitar
entre tradição e a contemporaneidade, o corpo que dança Alvuras “é antes de tudo, uma resposta
contemporânea a um campo contemporâneo de questionamento (LOUPPE, 2012, p.20)”.

A segunda etapa do trabalho se ocupou das estratégias metodológicas para a pesquisa musical que nos
aproximassem das características do período visitado. Para tanto, se buscou socializar os trabalhos
oferecendo oficinas de dança e canto - Corpo Sonoro - para o público em geral, e tinha a finalidade de
explorar outras sonoridades corporais nos diversos lugares da casa observando os comportamentos dos
participantes das oficinas, as relações que criavam estimulados pelo espaço, a música e o movimento, os
sentidos que emergiam dessa confabulação. Pretendia-se com essa vivência encontrar motes para a
dramaturgia das cenas, os estados de corpo necessários para cada lugar escolhido e ideia pretendida.
Escadarias, corredores, sala de visita, cozinha, jardim e passeio foram explorados observando suas
estruturas, bem como analisando suas sonoridades, além das exigências de organizações do corpo
improvisador na cena definindo lugares que já antecipavam suas poéticas pela intervenção do corpo e do
movimento.

Com exercícios investigativos, aos poucos foram surgindo ideias que resvalaram para a construção da
cenografia, e que findou numa exposição de imagens e notícias sobrepostas no formato de um grande
painel de informações. Redesenhando e invadindo as paredes, portas e janelas da casa de notícias que
desapareciam na brancura do papel machucado. Buscava-se a aparência do passado, do papel usado e
envelhecido, porém mantendo sua alvura e transparência. Nas imagens do “painel parede”, como um jogo
de pistas se entrelaçavam no formato de uma exposição, ali estavam contemplados as referências teóricas
a respeito do espaço tempo e das relações construídas entre eles considerando uma releitura da estética
vitoriana, dos seus elementos constitutivos, do vestuário e comportamentos sociais da época. A cenografia
apresentava recortes de imagens de pessoas com modelos elegidos no período. O alto relevo das imagens
recortadas, penduradas e coladas em jornal e parede, os espaços da casa, suas paredes tinham uma
aparência ilusória das notícias e acontecimentos. Aproximava-se de uma exposição artística multifacetada.

Os espelhos colocados estrategicamente duplicavam as informações, oferecendo á imaginação visões que
indicavam continuidade ao serem refletidos nos espelhos. Também de fragmentação, ao recortar e compor
ao mesmo tempo o corpo que era refletido em pedaços nos espelhos. Tal artefato ampliava o espaço da
casa fazendo com que a parede refletida no espelho atravessasse o chão, uma ilusão. Cada espaço
visitado, como caixinhas de surpresas, nos aproximava da história de lugares imaginados, tais como o
preparar pipoca para degustação estimulando os sentidos perceptivos do prazer, o cheiro bom de pipoca, a
infância, a degustação que muda os estados do corpo, das transformações que podem suscitar à memória.
Isto é, atualizamos as experiências cotidianas e corriqueiras em experiências poéticas.

A trajetória e o desenho que os pratos de isopor configuravam ao serem lançados para o alto lentamente,
com velocidade, maior e menor intensidade, e somado à ação da gravidade e atrito do ar geraram um
espaço flutuante, acima de nossas cabeças. A cor branca predominante e a iluminação cuidadosamente
instalada ampliavam os espaços definindo lugares que expressavam múltiplos significados, apontavam
para as possibilidades imagéticas que cercam o fazer da dança, das interferências do corpo e das
organizações dessas interferências engendradas por ele em consonância com as relações criadas com o
objeto e o próprio espaço – o que chamamos de lugares poéticos.

A terceira e ultima etapa dessa investigação compreendeu a exploração do movimento utilizando a
improvisação em cena enquanto estética de composição. Elemento indispensável na dança
contemporânea, a improvisação é uma técnica de composição e um meio de investigação da matéria e do
dançarino (LOUPPE, 20120). O corpo improvisador e o conjunto de ideias que expressam através de seus
movimentos sofrem constantes renovações perceptivas variando os níveis de compreensão de suas
relações consigo próprio e com o mundo. Esse modo de criar dança impõe ao corpo mudanças no modo de
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perceber os acontecimentos a todo instante da cena, o que significa variar o modo de imaginar e realizar o
movimento, suas nuances e gradação de intensidades. O corpo, ao estruturar estrategicamente a
simulação da ação em sua fisicalidade (ação neural do cérebro) (NEGRINE, 1985), consequentemente,
apresentam respostas surpreendentes ao formular novas questões que ampliam a utilização de elementos
diversos, mudando os rumos dos acontecimentos durante a performance. Os caminhos são de riscos,
desejos, divertimentos e satisfações ao desafiar o corpo para resolver problemas inesperados com
eficiência. Divertimentos, fazer com prazer, experimentar com fecundidade o que mexe o corpo, um modo
de criar que singulariza o processo de criação do Grupo X de Improvisação em Dança.

Lidando com o aqui e o agora e o contato direto com o público transita com humor e simplicidade o que
caracteriza uma linguagem própria. Entre o lirismo clownesco (Clown-palhaço), o drama e o humor sem
abandonar a complexidade do fazer artístico e a teorização desses fazeres no corpo, dançamos,
valorizamos o instante presente da atuação construindo imagens e vários lugares de relações. Em Alvuras
o corpo se constitui alocado a uma experiência anatômica que antecede seu espaço-tempo e expõe rastros
do passado através de uma leitura crítica na atualidade.

Nas experimentações corporais ficaram evidentes que os arranjos da indumentária feminina, para além de
impor certos padrões de comportamentos do corpo feminino adornado exageradamente e comprimido pelo
espartilho (que impedia o desenvolvimento dos pulmões), ao corpo dos tempos idos ao corpo
contemporâneo é exigido outros mecanismos corporais para se movimentar. Por exemplo, ao imobilizar o
tronco numa tentativa de aproximação ao espartilho com uma caixa de papelão resistente, a sobrecarga
(peso) resvalava para os joelhos e obrigam a articulação dos quadris a uma flexão exagerada para abaixar
e levantar, o que ampliou o nível de dificuldade para a realização do movimento. Por outro lado, o peso
das anáguas de material plástico e a extravagância do figurino da cantora, lhe exigia outro modo de
percepção do tempo, do espaço. O peso da indumentária abrigava o deslocamento lento e de difícil acesso
a certos lugares da casa. Vemos aqui que o modo de espetacularizar o corpo como um grande cenário, faz
dele um espaço que comunica dentro de outro espaço, estabelece uma interseção entre corpo e o contexto
social. As imagens expõem às delicadezas, a submissão, a extrapolação, o exagero de suas vozes e
corpos.

A dança que se dar a ver é aquela construída com base nas transformações e processos, e que se
reconhecem através de seus próprios arranjos e modos de representar o mundo. Isto é, a dança que
revela a singularidade do sujeito criador, aquele sujeito contextualizado no mundo e que frente aos
acontecimentos evidenciam suas complexidades. Ao utilizar a improvisação em cena, uma dança de
característica instantânea que constrói sentidos no momento presente da realização do movimento, o
corpo, estimulado pelas diversas entradas organiza sua estrutura, sua temporalidade, perguntas e
respostas que definem modalidades de intercâmbio através da escuta corporal (LOUPPE, 2012). Ao
estabelecer relações multidirecionais com o espaço tempo, prestando atenção ao corpo do outro e a seu
próprio corpo, se dá início ao tecido poético. Este tipo de dança exige um corpo competente para organizar
em tempo real as diversas informações que circulam no ambiente cênico. Para tanto, o corpo precisa
antecipar algumas das situações durante o fazer coreográfica, ou seja, precisa de uma disponibilidade
corporal atentiva e antecipatória, uma competência preditiva de acordo com Llinás (2002). Este autor
considera que a competência preditiva (meio para antecipar) é uma função cerebral vital que permite o
corpo se mover eficientemente. O corpo faz isso porque já possui os instrumentos herdados
geneticamente na escala evolutiva que geram imagens internas com certa antecedência do mundo
externo. Certamente, essa função cerebral é bastante estimulada durante a improvisação. O improvisador
implicado disponibiliza na cena estados de corpo que solicitam dos seus sentidos perceptivos a atenção
redobrada para perceber a sua própria localização no espaço e a localização posição de outros que por
ventura estejam no perímetro do seu olhar. No entanto, embora o corpo apresente um estado disponível
para prever a ação no momento do acontecimento, muitas informações podem passar despercebidas. O
corpo responde apenas àquilo que coincide com a representação do mundo que o rodeia e no qual
encontra ressonância (CORREIA, 2007, p.59). A imprevisibilidade e as incertezas que acompanham o seu
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fazer retroalimentam os arranjos perceptivos que ampliam a sua experiência. São dispositivos fisiológicos
e cinesiológicos em rede neural que reivindicam do corpo disponibilidade atentiva e criativa no encalço da
escolha adequada nos instantes de desafios. Llinás (2002) explica que a característica antecipatória do ser
humano é parte do processo evolutivo, um tipo de arranjo que protege o corpo de certos desafios com os
quais não consigam lidar. Ao prevê o que estar por vir, o corpo se prepara para novos desafios, por
exemplo, a predisposição á realização de um salto para o impacto de uma carrega. A eminente urgência
requisita grupos musculares que permitem estados de corpo necessários para suportar o impacto, o peso e
ampará-lo. Resulta dai a realização de uma transferência que faz o corpo flutuar, colocando-o no solo
cuidadosamente. Isto porque o corpo, em seus ajustes neurais, requisita internamente grupos musculares
potentes oferecendo a base segura para a realização da tarefa. Certas energias que propiciam o apoio
necessário e adequado ao momento da dança para que não caiam no chão

Alvuras se constituiu observando as possibilidades comunicativas de épocas anteriores e as recentes
imbricadas. O espaço se destaca do lugar comum e banal, de simples suporte e se transforma num espaço
complexo e multifacetado em seus diversos lugares comunicantes. Estes expõem suas especificidades
através das diversas comunicações não verbais que se expandem, se misturam e se contaminam para
constituíram através do movimento, da música, da voz, da sonorização, da iluminação seus lugares e
funções poéticas. Passado, presente e futuro coexistem em um mesmo ambiente operando rompimentos a
cada instante de sua continuidade, transformando e atualizando os sentidos para além do tempo. Entram
na cena para configurar os recortes do mundo fragmentado que se vive hoje em dia, da ausência de
vínculos mais consistentes e da necessidade de escolhas coerentes frente à potência das informações.
Focaliza e instaura um ambiente ficcional/real em que dramaticidade e o humor se interpelam e se
interpõe dialogando com simplicidade.

Tempos vão, tempos passam, detém-se, acelera ou retarda sem cronologia. Nas convenções que foram
investigadas se observou a adequação no contexto cênico e ajustamento das diversas interferências que
surgiram de repertórios próprios (dançarino, músico, cantora), valorizando o tempo presente da atuação e
a convivência com a ambivalência do tempo espaço de ação real e tempo espaço ficcional presentes na
cena.
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