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A coreógrafa belga, Anne Teresa De Keersmaeker, é uma 
referência da dança contemporânea dos últimos 40 anos.

No início dos anos 1980, Anne Teresa De Keersmaeker 
tinha 20 anos e após ter frequentado a Escola Mudra, de 
Maurice Béjart, viajou para Nova Iorque, onde entrou em 
contacto com a modernidade da dança norte-americana.  
Ao regressar ao seu país de origem, assumiu um 
importante papel dentro do que então se designou  
como “Nova Dança Belga”, movimento artístico de 
grande vitalidade, diversificado e multidisciplinar, que 
contou com o trabalho de outros coreógrafos flamengos, 
como Wim Vandekeybus, Alain Platel e Jan Fabre. A 
originalidade destes criadores irá, desde logo, inquietar 
toda a dança europeia.

A provável inexperiência de uma principiante não 
teve passos em falso. O trabalho desses primeiros anos 
nasceu e cresceu afirmativo e diferente, fazendo uma 
síntese inspirada, a partir de um vocabulário restrito, 
desses tempos agitados das décadas finais do século XX, 
com o seu pessoalíssimo ponto de vista. Esta fase inicial 
lançou as premissas do seu trabalho futuro, tão cheio 
de novidade e tão seguro de si: Fase (1982), com música 
de Steve Reich; Rosas danst Rosas (1983), já com a sua 
companhia Rosas, de novo com Steve Reich; Elena’s Aria 
(1984); Bartók/Aantekeningen (1986); Ottone Ottone; Stella 
(1990); Amor constante más allá de la muerte (1994); Just 
before (1997); Drumming (1998); In Real Time (2000)…

1 Constantin Brâncuşi, 
citado em Chorégraphier 
Bach: incarner une 
abstraction, palestra 
por Anne Teresa De 
Keersmaeker no Collège 
de France, 10 de abril 
2019 (vídeo).

Em 1992, Anne Teresa De Keersmaeker aceitou o convite 
para, juntamente com os seus bailarinos da Rosas, 
estabelecer-se como companhia residente do teatro 
de ópera, la Monnaie, em Bruxelas, onde permaneceu 
até 2007. Desde então, estabeleceu três objetivos que 
acabaria por concretizar: (1) intensificar a relação entre 
dança e música; (2) construir um repertório; (3) fundar 
uma escola de dança (a Escola Mudra já não existia).

Em 1995, fundou a escola P.A.R.T.S. (Performing Arts 
Research and Training Studio) que, por si só, constituiu-se  
como todo um programa. Fundar uma escola foi um 
passo sábio. A P.A.R.T.S é, hoje, uma referência. Muitos 
dos seus alunos são agora bailarinos e coreógrafos de 
mérito, alguns, trabalhando com a Rosas. Os alunos e 
professores da escola, a companhia e os músicos do Ictus 
Ensemble trabalham todos no mesmo edifício.

Um encontro de olhares
Começo por salientar dois aspetos sobre “ver dança”: 
o primeiro refere-se à impossibilidade de reter 
em palavras o movimento dançado e o segundo, 
à dificuldade de o guardarmos, tanto quanto 
gostaríamos, na nossa memória de espectadores. 

Os bailarinos estão carregados de memória, cheios 
de movimentos bem lembrados e organizados, mas, 
para o espectador, ver dança é um desafio constante 
à memória, pois essa contemplação é uma luta contra 
acontecimentos instáveis que passam sem retorno 
perante os nossos olhos, sendo, apesar de tudo, desse 
desassossego que nasce o nosso maravilhamento.

Guardamos sempre impressões fortes do 
que aconteceu, mas escrever sobre dança é andar à 
volta dela, tentar uma aproximação usando adjetivos, 
referindo momentos e impressões, tentando iludir 
o silêncio e a ausência que a substituiu. No entanto, 
falar do que teve lugar é sempre um convite para a 
lembrança, para a expressão de um ponto de vista 
que motive a curiosidade, especialmente neste tempo 

Anne Teresa 
De Keersmaeker
A simplicidade é a complexidade resolvida 1
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de pandemia, no qual não podemos tocar-nos, nem 
respirar juntos nem, portanto, dançar.

Anne Teresa De Keersmaeker é uma criadora 
intuitiva e culta, capaz de tornar visível o seu 
pensamento quando faz as suas sínteses ao coreografar. 
Para além dos bailarinos, o seu trabalho está ligado 
a muitos artistas de outras disciplinas, dos quais 
menciono apenas alguns da sua muito extensa lista: 
compositores (Steve Reich, Thierry De Mey, Bartók, 
Beethoven, Ligeti, Mozart, Wagner, Schönberg, Gérard 
Grisey, Purcell, John Coltrane, Johann Sebastian 
Bach...); músicos (Quarteto Mondrian, Ictus Ensemble, 
Jean-Guihen Queyras...); encenadores e atores (Jolente 
De Keersmaeker...) filósofos, escritores e pensadores 
(Patricia de Martelaere, Heiner Müller, Peter Handke...), 
artistas plásticos (Brâncuşi, Ann Veronica Janssens...), 
cineastas (Thierry De Mey, Wolfgang Kolb, Peter 
Greenaway...) designers, coreógrafos e até matemáticos 
como Leonardo Fibonacci, o mais velho dos seus 
parceiros, nascido no século XII.

Perante uma obra tão extensa, rica e complexa, fiz 
escolhas. Entre as dezenas de coreografias, debruço-me 
sobre quatro obras que reportam aos períodos inicial, 
intermédio e à fase mais recente da sua produção 
artística. O meu olhar é, simultaneamente, o de 
uma arquiteta e de alguém que trabalhou em dança. 
Arquitetura e dança têm em comum duas coisas que 
ajudam a definir os seus campos de ação: o espaço e 
o tempo. Contudo, apesar da relação evidente entre 
ambas, estamos perante uma relação feita de oposições, 
na qual, naturalmente me inscrevo. 

O conjunto da obra de Anne Teresa De Keersmaeker 
é a representação de um mundo muito pessoal, 
rico de contrastes, com elos evidentes entre os seus 
vários trabalhos, mesmo entre peças aparentemente 
antagónicas, e que podem ir de um excesso quase 
barroco ao mais elegante minimalismo. Debrucemo-nos  
então sobre quatro obras: as primeiras, Rosas danst 
Rosas e Hoppla!, que inscreveram de modo decisivo a 

minha atenção na sua obra; Drumming, que continua a 
ser, para mim, um acontecimento jubiloso; e Mitten, de 
2019, um filme sobre o processo de trabalho de Anne 
Teresa De Keersmaeker, a partir das Seis Suítes para 
Violoncelo Solo, de Johann Sebastian Bach.

Formalmente cuidadas e rigorosas, estas criações 
são depositárias de uma enorme riqueza de recursos e 
de condicionamentos: a sua experiência de trabalhadora 
incansável; a sua cultura humanista; a sua curiosidade 
ilustrada e bem dirigida sobre a música, o pensamento, 
as artes e a natureza; aos quais se junta o pequeno 
grande mundo dos seus colaboradores mais próximos, 
os bailarinos. Para Anne Teresa De Keersmaeker, 
trabalhar num estúdio com o seu grupo de bailarinos, 
valorizando o que cada um lhe inspira num grupo que 
se completa e ajuda, é um modo único e privilegiado de 
trabalhar com seres humanos. Acrescenta a coreógrafa 
que isso lhe dá um enorme prazer, estado emocional 
indispensável para criar. 

“Nessa grande aventura estética que é a música clássica 
ocidental, eu fico sempre ciumenta dessa capacidade de colocar 
o pensamento lógico ao serviço do sensível. A ordenar, combinar, 
articular. Há na música clássica uma força do simbólico, um 
potencial de escritura que não tem equivalente na história da 
dança... A partitura está cheia de sortilégios que nós esperamos, 
mas também que não esperamos. Ou não imediatamente...  
A música dita escrita traz-nos conceitos que não encontramos 
em nenhuma outra parte. Variações, retorno, polifonia, 
desenvolvimento, cânones, retoma, exposição, modulação... 
Grande parte do meu léxico de coreógrafa é diretamente referido 
à formalização musical. A música foi sempre o meu mestre.” 2

Pensamos que qualquer trabalho artístico se deve 
impor pelas suas virtudes sem explicações, e é claro que 
as suas criações passam bem essa prova, mas ouvi-la 
sobre o seu trabalho é quase tão bom quanto ver o seu 
trabalho. Fala-nos das condicionantes que junta para 
construir uma ideia: primeiro, a música, cuja partitura 
é estudada para apurar aquilo que mais poderá 
interessar para o seu trabalho. Aliás, amiúde, as suas 

2 Chorégraphier Bach : 
incarner une abstraction, 
palestra por Anne Teresa 
De Keersmaeker no 
Collège de France, 10 de 
abril 2019 (vídeo).
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coreografias têm o nome das músicas escolhidas, como 
se fizessem um belo casamento, o que me parece ter 
acontecido sempre (Drumming, Toccata, Microcosmos, 
Love Supreme, Seis Concertos Brandeburgueses). Esse 
trabalho atento, a partir da partitura, interessa, desde 
logo, à coreógrafa que apoia-se nele para informar o 
movimento, usando, inclusive, modos de proceder e 
pensar característicos do mundo musical (variações, 
contraponto, cânones, exposição, partituras, retorno, 
desfasamento...). Podemos reconhecer algumas 
estruturas que suportam uma coreografia, mas a música 
é frequentemente a estrutura de suporte concreta 
(apesar da sua natureza abstrata) pois é o sítio onde o 
movimento se apoia e se alicerça para ir acontecendo. 
Dança e música, especialmente na obra de Anne Teresa 
De Keersmaeker, são de uma dependência radical.

Estabelecendo um paralelismo com a arquitetura, 
é fácil de constatar que esta baseia-se sempre num 
sítio real, onde existe, que lhe pertence e do qual é 
indissociável. Na dança, os bailarinos são muitas vezes 
como os saltimbancos, são nómadas. Passam a vida a 
sobrepor a memória de um espaço, o do estúdio, sobre 
outros espaços, os palcos, que muitas vezes não têm 
sequer a mesma dimensão. E aquilo que os bailarinos 
levam consigo de mais garantido nas suas voltas pelo 
mundo, é o conforto da permanência desse sítio/música 
que sempre os acompanha.

“Construir geometricamente um espaço habitável, desenhado 
a cores sobre o sítio onde se dança, é quase sistematicamente o 
meu acto fundador, a 1ª porta que devo abrir para escrever uma 
coreografia. Exemplo, a estrutura no chão em Drumming”. 3

Outro aspeto importante prende-se com o espaço 
que os bailarinos percorrem enquanto dançam. Neste 
caso, destaco as célebres espirais, desenhadas no 
chão, quais trilhos de referência. Entramos agora no 
domínio da matemática e da geometria. Anne Teresa 
De Keersmaeker foi atraída pela secção de ouro, pela 
sequência de números de Fibonacci e pelas espirais que 
daí resultam. Estes números são apurados na ideia de 

conterem em si uma harmonia que, vinda da natureza, 
também foi praticada por arquitetos, artistas e músicos:  
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... Esta sequência 
obtém-se somando um número com o seu anterior. 
A secção de ouro corresponde a um valor aproximado 
de 1,6... e é obtida dividindo um número da sequência 
pelo anterior. É uma proporção de escala que relaciona 
harmonicamente dois números e, por isso, é de ouro. 
Geometricamente, as espirais resultam do desenho que se 
segue, e que, mais não é, do que a sucessão de quadrados, 
cujos lados têm as unidades da sequência, e que vão 
formando retângulos onde se inscrevem as espirais:

Em Drumming, existem 12 dessas espirais, uma 
para cada bailarino e onde, naturalmente, há vários 
cruzamentos entre elas. O mesmo acontece em 
outras coreografias, onde as espirais são trajetórias 
pré-definidas. Mas também há círculos (Fase, Cesena, 
Microcosmos, Arbeid), diagonais e outras linhas.

Ao referir o modo como Anne Teresa De 
Keersmaeker constrói o seu trabalho, devo 
acrescentar também o uso da palavra, fazendo 
parcerias com o teatro, como em I said I ou Just before, 
coreografias cheias de palavras, que antecedem Rain 
e Drumming e que as informam a partir da vontade 
de desenvolver aspetos específicos. É a partir de uma 
parte de Just before que Drumming irá nascer.

3 in Druming & Rain: 
Carnets d’ une 
chorégraphe, Anne Teresa 
De Keersmaeker & Bojana 
Cvejic, Rosas, 2014.
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Teatro, literatura, movimento, espaço, música, 
natureza, arte são matérias que a coreógrafa 
junta para pensar e criar. Seguir Anne Teresa De 
Keersmaeker, vendo os seus trabalhos, mas sobretudo 
ouvindo-a e lendo-a, faz nascer em nós uma grande 
curiosidade sobre a diversidade dos mundos que 
evoca. Dei por mim à procura de pormenores sobre 
a vida dos estorninhos; a tentar medir O Modulor de 
Le Corbusier para ver se respeitava estritamente 
a secção de ouro ou se fazia pequenos ajustes à 
realidade; procurei Leon Battista Alberti (1404 - 1472) 
que defendeu as regras de proporção a partir do 
número de ouro, e foi um teórico humanista, arquiteto, 
matemático e músico. 

Essa curiosidade que a coreógrafa belga deixa em 
nós é indicativa do quanto acreditamos nela e ficamos 
surpresos pela segurança com que configura o seu 
mundo, estabelecendo-lhe premissas que encaminham, 
balizam e dão sentido ao que vai produzindo. 

Encarnar, organizar, saltar, celebrar
Podemos ver como Anne Teresa De Keersmaeker 
se coloca face ao ato de coreografar e quais são 
as suas fontes de influência para chegar tão longe 
quanto chegou. É aliciante ouvi-la e o modo como nos 
apresenta, em Lição no Collège de France, Coreografar 
Bach: Encarnar uma Abstração, 2019, (ao alcance de 
quem a quiser ouvir), as suas “5 definições,” reunidas 
ao longo de anos de prática, e os seus “3 partenaires”, 
imprescindíveis para o conseguir.

Nas suas “5 definições”, coreografar é:
1  encarnar uma abstração, formulando de outra maneira, 
uma coreografia é uma caligrafia da incarnação.
2  organizar o movimento no tempo e no espaço
3  desafiar a gravidade
4  saltar e dar voltas
5  celebrar a nossa Humanidade

Os “3 partenaires” são:
1  A música
2  Os bailarinos
3  A natureza

Foi sobretudo a partir dos filmes Rosas danst Rosas 
(1997) e Hoplla (1989) que tentei formular algumas 
conclusões sobre o diálogo entre a arquitetura e 
a dança. Estas coreografias são filmadas em dois 
edifícios dos anos 30, projetados pelo arquiteto Henry 
Van de Velde (1863 - 1957, fundador da Escola de Artes 
e Ofícios de Weimar, na Alemanha, que irá dar lugar, 
em 1919, à Bauhaus). Estes filmes são exemplares 
ilustrativos no modo como nos mostram a relação 
entre o movimento dançado e o espaço onde isso 
acontece. Nunca vira nada assim e fiquei fascinada. 
A coreografia, com o seu jogo de repetições, a música 
e os músicos por vezes presentes, o espaço e a luz, 
a permanente tensão entre o movimento e o espaço, 
o plano de chão, as paredes com os seus panos de 
vidro, a que se somam as irrequietas intérpretes 
da companhia Rosas, entre as quais a própria Anne 
Teresa De Keersmaeker, mostra-nos o quanto a visão 
de uma câmara inspirada e seduzida pelo que regista 
pode descobrir. Filmando dentro e fora da própria 
coreografia, às vezes bem próximo, e dando também 
a conhecer sítios perfeitos e verdadeiros (porque não 
são cenários) onde o movimento tem lugar, focando 
aspetos que a visão frontal de um palco à italiana nem 
sempre consegue, pese embora todas as suas virtudes 
como templo de representação.

A condição da dança é o movimento. A arquitetura, 
sendo abrigo seguro, terá de ter uma estrutura rígida 
e indeformável. A estrutura, numa obra dançada, 
pode ser de natureza diversa: conceptual, dramática, 
musical, entre outras, mas é o corpo do bailarino, hábil 
e articulado que, como qualquer outro corpo, pode 
explorar uma grande gama de movimentos, e, sendo 
bailarino, levá-lo á condição de arte. Assim sendo: a 
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arquitetura é um espaço à espera de um corpo e a 
dança parte de um corpo à procura de um espaço.  
Essa espera e essa procura têm tempos diferentes. 
Estão em polos opostos.

Outra das evidências nestes dois filmes é 
compreender o quanto a dança impregna e aviva o 
espaço pela sua natureza dinâmica, pela sua vivência 
urgente e inadiável, pelo seu modo constante de se 
referenciar e encarar o espaço, numa dependência 
face a ele como em nenhuma outra atividade humana. 
O quotidiano comum da vivência de um espaço, 
mesmo sendo uma roda-viva, não tem a velocidade, 
nem se atreve aos irrepreensíveis desequilíbrios 
de um bailarino. Todos usamos o olhar para medir 
distâncias, mas a constante atenção da dança ao 
lugar que a envolve, a marcação do sítio onde tem 
de acontecer, naquele momento muito preciso, faz 
suceder um frente a frente atento e expressivo entre 
movimento e espaço.

Rosas danst Rosas
O filme realizado por Thierry De Mey (que assina 
também a música com Peter Vermeersch), a partir  
da coreografia homónima de 1983, é uma notável 
parceria entre arquitetura e dança, pela qualidade de 
ambas e pelo olhar de quem filma este feliz encontro. 
Tem lugar na Escola Técnica projetada por Henri 
van de Velde, em Lovaina: um desfilar de espaços 
transparentes, fantásticos (e que assombram a nossa 
memória de arquitetos, enchendo-nos de prazer 
ao relembrar esses tempos pioneiros, anteriores à 
Segunda Guerra Mundial), atravessados por uma 
luz encantada. Não percebemos bem se é de dia 
ou de noite. Há uma subtil ambiguidade sobre o 
tempo em que isto acontece. Vemos quatro jovens 
bailarinas, estendidas, logo ao início, numa espécie 
de descanso agitado; e, logo aí, podemos pensar que 
nenhum daqueles gestos é balético ou convencional, 

mas concluímos que só podem ser executados por 
bailarinas, dado o seu rigor e precisão. Depois, já 
sentadas ou em pé, admiramo-nos com o aparente 
enfado, as repetições, (pontuadas por vezes com 
movimentos reconhecidos do quotidiano, como 
segurar o cabelo), a altiva impaciência juvenil,  
na qual existe um toque quase expressionista.  
Há algo de intrigante entre os gestos que vemos e 
aquilo que nunca saberemos: nem como tudo aquilo 
nasceu, nem como irá acabar. Rever esta criação 
hoje, passados vários anos, ainda nos parece mais 
surpreendente e encantatória, e pensamos até 
compreender melhor o que acontece.

A câmara vai registando um espaço contínuo, 
fluido e misterioso, mas exposto e vazio, onde tudo 
se vê através das paredes transparentes. Grandes 
caixilharias interiores, quadriculadas e separando 
compartimentos, inscrevem o movimento. As 
bailarinas chegam, decididas, atravessando o espaço, 
sozinhas ou em grupo, delineando paralelas invisíveis, 
linhas bruscas, numa gestualidade que vai “amando 
insensatamente, os gumes, os ácidos e os ângulos agudos” 4, 
como diria António Nobre, volteando, parando, com 
suspiros e risos cúmplices. E levam-nos a reboque, 
juntamente com a música, a luz e o espaço que se 
vão desdobrando à nossa frente. A dança é de uma 
centralidade incontornável porque, em qualquer sítio 
em que aconteça (mais ao lado, mais à frente), é sempre 
a partir dela que vemos tudo o resto, quando acontece. 
O Homem é bem a medida de todas as coisas.

Hoppla!
O filme de Wolfgang Kolb - que abarca duas coreografias 
(de 1986 e 1987) que partilham os títulos com as 
composições de Béla Bartók, Microcosmos e Quarteto nº4, 
foi filmado na biblioteca da Universidade de Gante, com 
os músicos presentes. Este é um dos muitos concertos 
dançados, que Anne Teresa De Keersmaeker realizou.

4 Nobre, António, 
Contrariedades (o 
poema), no livro Só
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Em Hoppla! cada elemento - dança, música e 
arquitetura - parece criar a circunstância perfeita para 
o encontro que ali tem lugar. A dança é o elemento 
aglutinador, mas é a presença dos músicos que 
empresta uma certa gravidade ao todo, assim como 
o espaço, elegante e severo, iluminado por grandes 
envidraçados. Vendo aquele casal que inicia o filme, 
com a sua relação circular, e depois as quatro jovens, 
dançando alegremente, volteando, deslizando os pés, 
de sorriso travesso, encantadoras e determinadas, 
ficamos colados ao desenrolar de uma dança quase 
em uníssono na qual salta à vista as personalidades 
diversas das bailarinas. Foi por essa altura que comecei 
a pensar que os bailarinos fazem sempre de si próprios. 
É curioso que, mesmo quando (raramente) falam em 
cena, tendem a focar-se na sua própria experiência. 
Se fossem atores seria diferente. A palavra tem uma 
ambiguidade que o corpo não tem. Nós somos o nosso 
corpo e reconhecidos pela nossa presença. Descartes 
disse: cogito ergo sum – penso, logo sou - mas só falou pela 
metade. Damásio inclui as emoções: Sinto, logo sou.5 
Mas sentir e pensar pressupõe um corpo. 

Hoppla! tem um padrão simétrico. O edifício, a 
definição dos vãos, as linhas horizontais e verticais 
dos envidraçados, o mobiliário, e a estereotomia dos 
mármores do pavimento e lambris, em duas cores, 
balizando os percursos; até na música, o 4º Quarteto 
de Bartók, com cinco andamentos é um dos exemplos 
do arco simétrico bartokeniano (A,B,C,B”,A”); os dois 
pianos; as bailarinas; e o casal que parece estar sempre 
a tentar uma simetria, a tentar ocupar o lugar um do 
outro, algo que a natureza declarou impossível.

Drumming 
“A minha primeira vontade foi conseguir um fluxo 
coreográfico uno com uma longa duração, mas também 
ir bem perto da música sem sacrificar a autonomia da 
dança. A utilização de repetições como instrumento de 

composição a partir da experiência dos meus primeiros 
trabalhos, intensificou-se com Drumming, e desafiou-me a 
vários níveis. Dançar uma hora inteira sem paragens, nem 
intervalos, nem a mínima forma de suspensão. É uma pura 
peça de conjunto onde as partes individuais não existem a 
não ser emergindo de um tecido contrapontístico onde todas 
as linhas se entrecruzam.” 6

Os neurologistas e os antropólogos dizem que a 
música, os ritmos, são anteriores à própria linguagem 
falada. Dizem também que, na maioria das línguas, 
não existe distinção entre música e dança. Juntas, 
desde a noite dos tempos até hoje, ajudaram os 
humanos, a exprimir o indizível das suas inquietações 
e alegrias. Faziam-no em grupo, aprendendo a 
sociabilizar, a afastar a solidão. Talvez sejam essas as 
melhores memórias que trouxemos do Paraíso Perdido, 
porque continuamos a fazê-lo. Em África, talvez por 
ser a terra dos antepassados longínquos de todos nós, 
ainda é por vezes assim.

Tudo isto vem naturalmente a propósito de 
Drumming, peça que é uma vertigem gloriosa de 
uma hora. A primeira vez que a vi, no Teatro Rivoli 
em 2001, no palco apenas estavam os bailarinos 
magnificamente iluminados. Na última, os músicos 
do Ictus Ensemble estavam presentes, alinhando 
no fundo do palco os seus grandes instrumentos 
de percussão, as marimbas. Veio-me então à ideia 
um pequeno filme dos anos 1960, a preto e branco, 
passado em Moçambique, no qual uma orquestra de 
marimbas fazia dançar um enérgico grupo de homens 
sobre um chão de poeira, e que me colocou perante 
esta curiosa contradição: como é que duas coisas tão 
parecidas podem ser tão diferentes? Dito de outra 
maneira: como é que uma das peças mais elaboradas 
da coreógrafa belga, sob a frenética magia das batidas 
de Steve Reich (que esteve, de facto, em África), pode 
ter tocado, com o seu enérgico fluxo de movimentos 
em contínuo, uma adormecida memória, desenhando 
um círculo temporal até um improvável reencontro?

6 in Druming & Rain: 
Carnets d’ une 
chorégraphe, Anne Teresa 
De Keersmaeker & Bojana 
Cvejic, Rosas, 2014.

5 Damásio, António, 
O Erro de Descartes, 
Emoção, Razão e Cérebro 
humano.
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Drumming não dá tréguas, é encantatória. A música 
(1970), com um motivo rítmico avassalador, está 
dividida  em 4 partes:  a primeira, as peles (bongos); 
a segunda, as madeiras (marimbas); a terceira 
(Glockenspiel) e também vozes femininas e um flautim; 
e a quarta parte, a final, onde são tocados todos os 
instrumentos referidos. Anne Teresa De Keersmaeker 
segue aproximadamente esta estrutura, usando-a a 
par das suas premissas fibonaccianas. A coreografia 
é elaborada a partir de uma frase de cerca de dois 
minutos que vai ser dançada repetidamente por todos 
os bailarinos, mas sujeita a variações tanto de tempo 
como de espaço: executada invertida; em espelho, 
fragmentada, com alterações de velocidade, esticada... 
Os bailarinos, seguindo as suas espirais, dançam a 
solo, a 2, a 3, a 5, a 8...  Os movimentos são rápidos e de 
sentido ascendente: pernas e braços para o ar. Há um 
grande otimismo, uma alegria contagiante: saltos de 
braços abertos, grupos, trios, encontros no cruzamento 
das trajetórias com manipulações mútuas, para 

7 Anne Teresa De 
Keersmaeker, a propósito 
dos Les Six Concertos de 
Brandeburg (www.rosas.
be/en/productions/654-
the-six-brandenburg-
concertos)

Drumming  ©Anne Van Aerschot

tudo de novo voltar, em uníssono, em desfasamento, 
fragmentados, em contraponto, percorrendo o palco 
incansavelmente. E, de repente, chegados à terceira 
parte, enquanto a música continua laboriosamente o 
seu incansável minimalismo, tudo na dança se acalma 
e acontece um momento lento em uníssono quase total, 
dilatando o tempo.

Mitten
Em 2019, Olivia Rochette e Gerard-Jan Claes 
corealizaram Mitten, um filme sobre a construção da 
peça Mitten Wir im Leben Sind/Bach 6 Cello suiten (2017).

“Para mim, a Música de Bach incorpora, como mais 
nenhuma, o movimento e a dança. Ela consegue juntar à 
abstração extrema uma dimensão concreta e física; talvez 
exatamente por isso, uma dimensão transcendente.” 7

As Seis Suítes para Violoncelo Solo, de Bach (1710-1723) 
foram “redescobertas” por Pablo Casals em 1889, mas 
foi com a gravação que fez nos anos 1930, que as deu de 
novo ao mundo, e é, desde então, reconhecidamente  
a obra-mestra para esse melancólico instrumento.  
Todos os grandes violoncelistas as tocam e todos são 
tocados por elas.

Anne Teresa De Keersmaeker e Jean-Guihen 
Queyras (o violoncelista que vai acompanhar ao vivo 
os bailarinos, tocando as suites de seguida, em tours de 
force de mais de duas horas) irão organizar de modo 
preciso, matemático, um encontro entre a estrutura 
das partituras do violoncelo e o movimento dançado. 
Este segue as partituras de modo total numa simbiose 
a um tempo, contida e emocionante, feita de pequenos 
gestos a grandes movimentos. As quatro primeiras 
suítes são solos. A 5ª suíte, a mais sombria de todas, 
Queyras toca-a só, não é dançada, e a última é 
dançada por todos, (três bailarinos e duas bailarinas).

O recurso à música de Johann Sebastian Bach é algo 
recorrente no trabalho de Anne Teresa De Keersmaeker, 
fruto da sua grande ligação à obra deste compositor. 
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As suites são vários andamentos de danças (gigas, 
sarabandas, courantes, bourrés, etc.) antecedidas de um 
prelúdio, mas a coreógrafa acrescenta-lhe um sentido 
quase religioso. Como lhe chamar de outro modo quando 
falamos de Bach e das suas cantatas?  Anne Teresa De 
Keersmaeker vai mesmo buscar o título de uma destas 
cantatas Mitten Wir im Leben Sind... (“No meio da vida, 
estamos na morte...”) para nomear esta coreografia.

A outra metade da frase remete para uma 
ideia de salvação.

E a coreógrafa sintetiza de modo preciso o enorme 
alcance de toda a música de Bach:

“Há uma coisa que nos une a todos: a mortalidade.... 
Estamos simultaneamente crentes da nossa finitude, 
mas ainda somos capazes de pensar num conceito como 
“infinito”. Acredito que Bach foi o único capaz de captar 
essa tensão entre a finitude “real” e o infinito imaginado.” 8

Queyras parece já ter tocado as suítes o suficiente 
para não ter mais a consciência de que as sabe 
tocar, mas não é esse o caso dos bailarinos: ainda 
não as conhecem suficientemente bem, para que 
também percam essa “consciência”. Anne Teresa De 
Keersmaeker e os seus bailarinos parecem ainda estar a 
elaborar, alterar e questionar para  chegar a esse estado. 
Eis o que o  filme parece nos revelar. Queyras explica 
tudo e, enquanto toca, parece verdadeiramente feliz por 
sair da solidão a que as suítes obrigam. Olha por vezes 
para quem o acompanha, que desta vez não é um violino, 
nem uma viola ou um piano, é um instrumento ágil, o 
corpo do bailarino, que vai desenhando a música à sua 
volta. E tudo flui, inteiro e contido, enquanto o arco do 
violoncelo, incansável, não dá tréguas. Todas as artes 
são artes do corpo. O corpo está implicado em todas 
elas, mas na dança está por inteiro.

A apresentação final tem lugar num edifício 
industrial de grande dimensão, a antiga sala de 
máquinas da mina de carvão de Zweckel, no Vale 
do Ruhr. Vemos Queyras ocupar um dos vértices do 
pentagrama desenhado no chão em frente à bancada.  

A luz entra pelas muitas janelas alinhadas, altas e 
largas. O sítio onde acontece a dança pertence-lhe, mais 
do que ao bailarino que dança. Um ponto fixo e o outro 
móvel. É tudo muito belo nesta contradição resolvida: 
um edifício antigo que já foi outra coisa; uma música 
do século XVIII que enche, solitária, o pé-direito de 
11 metros desse grande edifício; o modo como três 
homens, de sapatilhas e calções, sólidos como operários, 
semblantes austeros, dançam como se fossem a música. 
É verão, o céu e as árvores podem ver-se lá fora, a luz 
entra pelas janelas abertas, enquanto o dia vai dando 
lugar à noite. 

O espaço é tão vasto que todo o plano do chão é 
uma referência evidente. Enquadra tudo o que lá se 
passa. Hoje, na dança, o peso, a atração da gravidade, 
é uma referência de primordial importância. A dança 
clássica tentou tirar o peso, tentou voar, mas a dança 
contemporânea resolveu explorar tudo, o céu e a 
terra. E um novo vocabulário, referenciado ao plano 
horizontal, aparece como acréscimo precioso de 
linguagem. O chão é o elemento do espaço mais sólido 
e o que melhor dominamos, a andar, a correr, a saltar, 
a voltear e a cair. Podemos ver tudo isto nestas suítes 
dançadas, ao pormenor, porque, no depuramento 
com que acontece, tudo é profundo e nada nos distrai. 
Olhos e ouvidos a postos, atentos. Esta obra eloquente 
mostra-nos que “a simplicidade é a complexidade 
resolvida” como nos diz, convincente, Anne Teresa De 
Keersmaeker, citando Brâncuşi.

Todas estas danças partem de pessoas, os 
bailarinos. Tem princípio, meio e fim, um todo de curta 
duração, seguido da ausência e do silêncio. O mistério 
contido na sua precaridade é comparável ao mistério de 
viver, da própria condição humana, de que a dança é, 
sem dúvida, uma das mais belas celebrações.

Teresa Beleza Vaz,  janeiro 2021

8 Expérience sans additifs 
- entrevista a Anne 
Teresa De Keersmaeker e 
Jean-Guihen Queyras por 
Wannes Gyselinck sobre 
Mitten Wir im Leben 
Sind... , 2017, Rosas.
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