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Prelúdio  
Todas as histórias, independentemente da temática ou 
área de conhecimento, têm o seu início numa história 
pessoal e subjetiva. Relativamente ao coreógrafo Jérôme 
Bel, a minha história começou em 1997 como espectadora/
testemunha de Shirtologie. O que guardo desse espetáculo 
é a suspensão da respiração durante toda a peça. Nada 
de complexo, técnica ou coreograficamente, acontecia 
em cena, contudo, sentia que estava a vivenciar uma 
linguagem de movimento inédita e rigorosa, fortemente 
imagética, empática e humana. O corpo em cena, do 
intérprete Frédéric Seguette, era a um tempo narrativo 
e filosófico. A relação entre a palavra, o movimento e o 
objeto cenográfico (T-shirt) abria sentidos metafóricos e 
polissémicos. Shirtologie, um solo para bailarino e T-shirts, 
é de um minimalismo extremo. Deparamo-nos com uma 
personagem social que vai desfilando T-shirts através 
de um olhar cuidadosamente dramatúrgico, tecendo 
relações entre palavras de ordem de uma sociedade 
pós-moderna (slogans inscritos nas T-shirts) e estados 
de espírito, acompanhados de esquemas corporais 
ilustrativos de como podemos vestir e habitar palavras 
de ordem. Isto quase sempre em silêncio e quando a 
palavra surge é significante, remetendo para uma forte 
iconografia da cultura ocidental. No final da récita, um 
espectador comentou “isto não é dança”. Nesse preciso 
momento, soube que Jérôme Bel seria uma referência 

fundamental na minha “História da Dança”. A partir 
de então, como alguém que se deseja arquivista, tenho 
seguido o trabalho deste coreógrafo que, em cada 
criação, recriação ou remontagem, nunca me deixou de 
surpreender e fascinar pela coerência da sua linguagem 
artística e, quase paradoxalmente, por uma rebeldia em 
relação ao seu discurso cénico, frequentemente traduzido 
numa atitude irónica e sarcástica.

Jérôme Bel tem a sua primeira criação de referência 
em 1994 - Nom donné par l’auteur - uma peça para 
intérpretes e objetos quotidianos que arriscamos 
enquadrar num registo transumano, no sentido em 
que os objetos, apesar de manipulados, adquirem 
personalidade, alteridade, gestualidade e identidade. 
Desde Nom donné par l’auteur, Bel tem criado 
regularmente conquistando um lugar capital na criação 
artística contemporânea, sendo atualmente um artista de 
referência mundial. Embora possamos encontrar marcas 
unificadoras que caracterizam as obras de Jérôme Bel, 
nomeadamente a centralidade do corpo como signo 
dramatúrgico e dispositivo biográfico, deparamo-nos 
com diferentes fases artísticas correspondentes a um 
olhar analítico sobre o mundo e, principalmente, a uma 
acérrima consciência social e de cidadania ativa. 

Com este texto propomo-nos viajar pela obra do 
coreógrafo sabendo de antemão que o olhar acionado é, 
naturalmente, redutor corroborado pela impossibilidade 
de uma análise objetiva sobre a criação artística e as 
intenções dos seus autores. No entanto, aspiramos 
que, na(o) leitora(o), a curiosidade sobre a obra deste 
criador seja acionada, abrindo, desta feita, distintas 
hipóteses de leituras simbólicas e, quem sabe, de novas 
histórias adicionando, assim, outras significações para 
as Histórias da Dança.

Primeiro Manifesto: O direito à “Não Dança”
A chegada de Jérôme Bel à dança, contada pelo próprio, 
ocorre com a fruição estética das obras de Pina Bausch 

Jérôme Bel
 
Cláudia Marisa (ESMAE-IPP / IS-UP)
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e Anne Teresa De Keersmaeker. Foi intérprete de 
diversa(o)s coreógrafa(o)s, assistente de direção de 
Philippe Decouflé (1992) e, em 1994, aventura-se como 
coreógrafo. As suas primeiras obras, Nom donné par 
l’auter (1994), Jérôme Bel (1995) e Shirtologie (1997) deram 
a tónica para uma das recorrências coreográficas deste 
artista: a centralidade e qualidade da presença cénica 
(nem que esta provenha de objetos, como no caso de 
Nom Donné par l’auter) aliada a uma investigação de 
cariz ontológico sobre as fronteiras do movimento e 
consequentes linguagens artísticas. Estes pressupostos 
convocam um esbatimento assumido das fronteiras de 
géneros artísticos, bem como a abertura institucional 
a novos espaços de apresentação. O fenómeno cénico 
deixa de ser exclusivo da sala de espetáculos (Teatro) 
para tomar de assalto o museu, a galeria, o “não espaço”. 
Jérôme Bel atravessa todos esses espaços cénicos 
assumindo a pluralidade da sua identidade artística. 
Neste contexto, entendemos a perplexidade do espectador 
que tenta identificar a obra do coreógrafo, face aos 
códigos convencionais do que “aprendeu” ser dança. 

Sabemos que a arte é um soberano instrumento 
de mudança social e o artista o seu agente. 
Concludentemente, nenhum artista está fora do mundo 
e Jérôme Bel não é exceção. Por tal, necessitaremos, 
ainda que sumariamente, de contextualizar a criação 
cénica dos anos 90 do século XX. Com efeito, nos inícios 
dos anos 90, uma nova geração de coreógrafa(o)s  
e intérpretes, provenientes de diferentes contextos 
académicos, sociais, culturais, estéticos, políticos 
começaram a questionar a relação entre a essência da 
dança e a estruturação da composição coreográfica. 
Note-se que não se sugeria nenhum corte com o 
passado, muito pelo contrário: o passado era entendido 
como território comum a ser povoado e como fonte 
de inspiração ou, pelo menos, de revisitação. Todavia 
algo de novo e revolucionário era defendido por 
estes criadores-intérpretes e que se prendia com a 
reconfiguração do estruturalismo das linguagens 

artísticas que se desejavam flutuantes e comunicantes. 
Neste sentido, investigava-se o papel da dança como 
agente de mudança social através do rompimento com 
estereótipos de diversa ordem (culturais, de género, 
étnico, etc.). Outro aspeto capital nesta reivindicação 
era a assunção do corpo como território narrativo e 
dramatúrgico e, particularmente, a afirmação de um 
movimento intrapessoal atravessado pelo verbal e 
o não-verbal. Embora este movimento não se tenha 
autonomeado, acabou por ficar associado a uma 
significação estética que definia uma proposta para 
as artes do palco, a partir da noção de “não dança” ou 
“dança conceptual”. Independentemente do nome que 
lhe queiramos, ou não, atribuir, a investigação-ação 
destes criadores e intérpretes revelou-se um 
importante manifesto artístico à presente data. 
Jérôme Bel está integrado neste movimento e, em 
2001, juntamente com um coletivo de criadores e 
investigadores estruturaram um manifesto intitulado 
“Manifesto for a European Performance Policy”. 
O documento defende a necessidade de assumir 
coreógrafo(a)s e intérpretes enquanto agentes sociais. 
Em pano de fundo deste manifesto descreve-se uma 
sociedade de espetáculo (analisada na ótica de Guy 
Debord) e uma nova proposta artística que, de forma 
interventiva, toma uma posição crítica, face a um 
mundo mediatizado, global e desigual. Relembre-se que 
o conceito de pós-modernidade está na ordem do dia no 
virar do século XX para o século XXI e a dança é vista, 
pela(o)s assinantes do manifesto, como uma forma 
de discurso sociocultural, plural e transfronteiriço. 
O manifesto apela por uma “política de performance 
europeia” que reconheça: (i) a diversidade das 
possibilidades da expressão artística, (ii) a fluidez entre 
as diversas linguagens artísticas, (iii) um tronco comum 
de conhecimento estético e artístico; (iv) a investigação  
e diálogo entre criadores como práxis artística;  
(v) a inclusão cultural e o olhar sobre o “outro”;  
(vi) o risco e vulnerabilidade na criação artística. 
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Note-se que este manifesto abre um espaço dialogante 
e de permeabilidade para as linguagens artísticas do 
qual, ainda hoje, somos herdeiros. As possibilidades de 
nomeação para as peças/acontecimentos cénicos são 
inúmeras: “performance art”, “live art”, “happenings”, 
“acontecimento”, “body art”, “dança contemporânea”, 
“nova dança”, “site-specific”, “teatro físico”, “dança 
conceptual”, “instalação”, “dança-teatro”, entre tantas 
outras. Substancialmente, este grupo de criadores e 
investigadores defendia que o valor estético de uma 
obra residia na sua identidade performativa e não na 
definição rigorosa de géneros artísticos. Neste sentido, 
arriscamos afirmar que a dança contemporânea, 
através desta reivindicação geracional, abriu 
definitivamente o seu espectro semiótico, concretizando 
uma criação genuinamente interdisciplinar, bem 
como uma reflexão profunda e sustentada sobre o ato 
da criação artística. Se dedicámos, no corpo deste 
texto, algum tempo para relembrar este manifesto/
movimento é porque este documento contextualiza as 
formas de “fazer dança” no cenário atual. Igualmente, 
dá-nos ferramentas para ler a obra de Jérôme Bel 
que está profundamente intricada neste momento 
histórico traduzido, como anteriormente apontámos, 
por um desprendimento em relação à definição 
pré-estabelecida do que é dança. Se, face à obra de 
Jérôme Bel, arriscássemos um glossário para o conceito 
“não-dança” seria, hipoteticamente, definido como:  
(i) acontecimentos cénicos que desafiam as convenções 
da dança e que colocam o espectador em constante 
estado de alerta; (ii) assumir a presença cénica do 
intérprete na sua singularidade biográfica; (iii) a 
recusa do virtuosismo técnico como propósito único de 
espetáculo; (iv) um olhar curioso sobre o espaço cénico 
enquanto veículo narrativo. 

Nas obras de Jérôme Bel, apesar das especificidades 
que aparentemente as afastam uma das outras, 
reconhecemos a sua voz autoral que podemos 
caracterizar como uma narrativa entre o verbal,  

o pictórico e o não-verbal. Como exemplos desta voz 
autoral poderemos nomear Nom donné par l’auteur 
(1994), Shirtologie (1997) e Jérôme Bel (1995). Esta última 
obra desafia o que, convencionalmente, denominamos 
por dança ao questionar o fazer artístico e o próprio 
espaço de representação. A cena/palco é um espaço 
abandonado a ser descoberto e apropriado por corpos 
nus. Não temos, nesta obra, grandes recursos para 
além do espaço cru e dos intérpretes na plenitude da 
sua presença. Aqui, o corpo em movimento (desafiando 
as convenções da dança) move-se num jogo entre 
presença e ausência, mobilidade e imobilidade, luz  
e sombra. O palco (Blackbox) surge-nos como espaço  
de trabalho, indicador do processo artístico no  
qual a quarta parede está sempre em enunciação.  
Os intérpretes vivem da sua própria teatralidade 
sem, aparentemente, nenhum efeito cénico. Tudo o 
que acontece em cena é resultado dos intérpretes 
que vão metamorfoseando o espaço com os seus 
corpos despidos e com nomes e datas que inscrevem, 
quer nos seus corpos, quer nas paredes. A partitura 
coreográfica vive dos gestos precisos, dos tempos de 
pausa e de ação, da voz feminina que entoa excertos de 
A Sagração da Primavera, de Stravinsky. Na qualidade 
de espectadores intuímos o rigor da obra, no que ela 
tem de exigente e maquinal, nomeadamente através  
da constante reorganização de corpos num espaço.

Outra marca identificadora deste coreógrafo é um 
olhar documental em jeito autobiográfico. Com efeito, 
transversal à obra de Jérôme Bel, deparamo-nos com 
corpos em cena que não têm como propósito representar, 
mas, antes, apresentar. Neste sentido, o palco surge 
como lugar de verosimilhança e realidade. O intérprete  
é pertença de um corpo biográfico que se documenta  
em cena. Como exemplos do referenciado apontamos  
Le dernier spectacle (1998), Véronique Doisneau (2004), Isabel 
Torres (2005), Lutz Forster (2009), Cédric Andrieux (2009).

Em Le dernier spectacle (1998), Jérôme Bel questiona 
o lugar da dança. Inegavelmente, este é um espetáculo 
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sobre dança e sobre a vulnerabilidade da identidade 
artística, estruturado em formato de conferência. 
Nesta peça, conhecemos um intérprete que nos surge 
num registo profundamente humano e imperfeito e 
que nos fala da dificuldade do ato da criação, no que 
este tem de vulnerabilidade e de falha. Estamos face 
a um bailarino-investigador com o seu computador 
aberto, e que dá uma palestra, de forma teoricamente 
fundamentada, sobre momentos significativos da sua 
história da dança, documentados por pequenos vídeos 
que projeta. Ergue-se, na plateia, uma saudável dúvida 
metódica: Jérôme Bel fala de si mesmo, ou criou uma 
personagem a partir dele próprio? Caberá ao espectador 
interpretar a sua verdade. Indiferente a qualquer decisão 
do público, o intérprete é um corpo biográfico que se 
apresenta em cena sem desejar representar algo. O ponto 
de partida deste trabalho é documental: Bel solicitou 
a diversos coreógrafos, num olhar profundamente 
pós-moderno, a apropriação autoral de uma das suas 
obras. Susanne Linke aceitou o desafio e deixou-o 
“apropriar-se” do seu solo Transfiguration (1976). Em 
Le dernier spectacle, o solo Transfiguration é revisitado 
quatro vezes por quatro intérpretes diferentes, sendo 
um deles o próprio Jérôme Bel. O elemento unificador 
destas reinterpretações é dado pelo figurino que será 
sempre o mesmo. Após cada revisitação do solo, temos 
uma reflexão sobre interpretação e percepção. Sendo 
este espetáculo uma conferência simulada, é sustentado 
teoricamente em Deleuze (na obra de 1968 - Différence 
et Répétition) e em Peggy Phelan (na obra de 1996 - 
The Ontology of Performance: representation without 
reprodution) que são sublimemente integrados na defesa 
da peça. Desta feita, Le dernier spectacle é uma proposta 
para o entendimento da dança contemporânea explanada 
através de um olhar, aparentemente autobiográfico. 
Isto porque Jérôme Bel vai relatando a sua trajetória 
na dança, passando pelo seu ano “sabático” dedicado 
a estudar teoria e estética da arte até ao estatuto que 
adquiriu como referência da dança conceptual.

O registo biográfico e documental está, igualmente, 
patente no solo Véronique Doisneau (2004) no qual nos 
cruzamos, novamente, com a temática da identidade 
artística através de uma narrativa autobiográfica, neste 
caso, centrada na linguagem codificada do ballet. Esta 
obra resulta de um convite da Ópera de Paris a Jérôme 
Bel. O coreógrafo propôs trabalhar com uma bailarina do 
corpo de baile e é neste âmbito que Véronique Doisneau 
surge. O solo, construído em colaboração com a bailarina, 
põe em cena o árduo trabalho de uma intérprete perto 
da idade da reforma. Véronique Doisneau fala-nos da 
sua trajetória no Ballet da Ópera de Paris e vai dando 
nota, em formato de monólogo, das especificidades da 
dança clássica, denunciando as suas invisibilidades e 
hierarquias. Há em Véronique Doisneau, à semelhança 
de em Le dernier spectacle, um olhar propedêutico sobre 
a linguagem da dança, e o espectador confronta-se 
criticamente com a dureza estética do virtuosismo 
técnico da dança clássica. Neste solo, o registo 
autobiográfico é levado ao limite: Véronique Doisneau, 
a bailarina, desfila dados pessoais, analisa-se enquanto 
intérprete e fala das suas frustrações e expectativas. 
Para além dos pormenores pessoais, leva-nos a viajar 
pela instituição da dança clássica. Este monólogo/solo é 
pontuado por alguns exemplos de bailados (La Bayadère, 
Giselle, Lago dos Cisnes, Points in Space). A peça termina 
metaforicamente com uma aula sobre a tipologia de 
vénias e sequente qualidade de aplausos do público. Neste 
solo a centralidade do registo biográfico é sustentada pela 
comunicação empática e pela sinceridade da interpretação 
de Véronique Doisneau. A partir deste conceito, Jérôme 
Bel segue o mesmo processo com Isabel Torres (2005),  
Lutz Forster (2009), Cédric Andrieux (2009) seguindo a 
biografia e a identidade artística destes intérpretes como 
pilares fundamentais da máquina cénica. Estes solos, 
para além do seu registo temático, trabalham, igualmente, 
a linguagem como corpo de memória.

A contracena e interação entre a linguagem do 
movimento dançado e a linguagem da palavra dita é 



10 11

retomado em Pichet Klunchun and Myself (2005), uma 
peça que coloca em diálogo Jérôme Bel e o bailarino 
tailandês, Pichet Klunchun. Os dois criadores debatem 
os estereótipos da dança tradicional tailandesa  
Thai khon e da dança contemporânea. Ao longo do 
dueto vão explanando a sua linguagem artística, 
pontuando as suas intervenções com pequenos 
momentos representativos da “sua dança”. Uma vez 
mais surge o registo analítico sobre a génese da dança 
com particular enfoque na dança tradicional Thai khon 
e seus códigos. Quando Pichet Klunchun se interessa 
sobre a “dança de Jérôme Bel”, este aproveita a deixa 
para analisar de forma irónica os procedimentos 
da dança contemporânea, afirmando que o público 
no Ocidente procura a arte contemporânea num 
duplo movimento: por um lado, a expectativa de ser 
surpreendido; por outro lado, a possibilidade de ser 
desiludido. Esta afirmação, pautada por um excerto  
de The show must go on, deixa Pichet Klunchun entre  
o perplexo e o divertido. Note-se que o constante  
registo irónico sobre o signo artístico, a desconstrução 
da teatralidade através da afirmação da mesma,  
a depuração cénica, a manipulação do tempo e do gesto, 
a economia do movimento marca definitivamente a 
identidade de Jérôme Bel.

Segundo Manifesto: The planet must go on
Como já tivemos oportunidade de referir, Jérôme Bel 
afirma-se não só por uma atitude provocatória sobre 
o seu discurso cénico e o lugar das artes na sociedade 
contemporânea, mas, igualmente, por uma atitude 
proativa face ao mundo em que vivemos. Esta tomada 
de posição é vertida nas suas propostas artísticas, 
nomeadamente no olhar sobre o “Outro” diferente 
e o “Outro” anónimo. A título representativo desta 
reflexão crítica sobre a expressão individual numa 
sociedade, ainda desigual, temos as peças, Disable 
Theater (2012) e Gala (2015).

Disable Theater surge do convite da companhia Theater 
HORA a Jérôme Bel para criar uma peça para um elenco 
de intérpretes portadores de deficiência. Nesta peça, são 
exploradas as possibilidades espetaculares e expressivas 
do corpo. Os intérpretes apresentam-se em cena na sua 
singularidade, falando abertamente do entendimento 
que têm das suas “diferenças”, das suas experiências de 
vida e, como seria de esperar de Bel, o elenco reforça a 
sua argumentação dançando as suas músicas favoritas. 
Forçosamente, este é um projeto sobre o lugar social 
que a “deficiência” ocupa e Bel alerta para a exclusão 
e a parca representatividade do cidadão portador de 
deficiência na esfera pública. Disable Theatre coloca na 
ribalta a realidade desses corpos excluídos e, enquanto 
espectadores, somos confrontados com a sua presença 
que, a um tempo, se joga em alteridade e invisibilidade. 
Nesta peça, Jérôme Bel relembra-nos do poder do 
teatro: protegidos pela sombra da plateia, o público pode, 
finalmente, observar o que se esconde em plena luz. 

The show must go on  ©José Caldeira
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Gala (2015) é um espetáculo sobre a potencialidade 
da dança como forma de sociabilidade. Nesta obra, o 
movimento dançado é fruição coletiva permitindo que 
corpos individuais contracenem com o coletivo sem, 
contudo, perderem a sua personalidade. Apesar de se 
criticar, indelevelmente, a arte cénica contemporânea no 
que ela tem de normativa e preconceituosa, Gala é uma 
celebração do prazer de dançar independentemente 
do corpo que se habita. A expressão “dança como se 
ninguém te estivesse a ver” é o mote deste espetáculo 
e o coreógrafo coloca em cena uma multiplicidade 
de corpos dançantes, diversos e imperfeitos, unidos 
no prazer de “fazer a festa”. Assistimos ao desfile de 
variadíssimas tipologias de dança, do ballet à dança 
urbana, passando pelas danças de salão e pela dança 
contemporânea. Esta passerelle dançante tem como 
propósito lembrar-nos que o processo artístico é sempre 
mais desafiante do que o resultado final. Na qualidade 
de espectadores, somos convidados a vivenciar 
diferentes corpos dançantes que desafiam limites 
estéticos e nos fazem querer dançar também.

Em 2007, Jérôme Bel está de regresso a França  
com elementos da sua companhia. Tinham estado  
na Austrália com a peça The show must go on.  
Nessa viagem de avião, Bel depara-se com um artigo 
sensibilizando para as questões ambientais. Jérôme 
Bel toma consciência de uma sociedade hipócrita, 
aparentemente preocupada com questões ecológicas 
e ambientais, mas que pouco concretiza. Foi nesse 
voo que decidiu que o seu trabalho não poderia 
continuar a destruir o planeta. Jérôme Bel é assim 
consentâneo com o seu manifesto de 2001, afirmando 
a arte como lugar de pensamento crítico e de ação. 
Em jeito de manifesto, começou a aplicar medidas 
ambientais concretas. A mais radical prende-se com 
a não utilização do avião como meio de transporte, 
bem como a limitação de viagens desnecessárias. Em 
conformidade, são usadas novas estratégias: ensaios  
à distância com recurso a videoconferência, trabalho  

com a comunidade da região onde se faz o espetáculo.  
No caso de remontagens de espetáculos, estas serão 
feitas com o recurso a um elenco local. 

Somos, assim, chegados a The show must go on que 
agora se apresenta no Teatro Municipal do Porto e  
que conta com um elenco local. Este espetáculo teve  
a sua estreia em janeiro de 2001 no Théâtre de la Ville  
(Paris) e, em 2005, foi premiado com o Bessie Award  
for the performances. 

The show must go on constitui-se uma excelente súmula 
da linha artística deste coreógrafo. Nesta peça, de uma 
aparente simplicidade, encontramos muitos dos pontos 
que abordámos anteriormente. Um DJ toca música 
que os intérpretes vão reinterpretando e incorporando, 
utilizando todo o espaço cénico e convidando o 
espectador a quebrar a “quarta parede” e a participar 
numa viagem sensorial a partir de canções icónicas.

Regresso à minha memória de Shirtologie e ao 
comentário “isto não é dança”. Estou, hoje, ainda mais 
segura de que falamos de dança quando falamos de 
Jérôme Bel, na medida em que as obras deste coreógrafo 
se traduzem em propostas coreográficas/cénicas que 
abrem novas perspectivas semióticas sobre o corpo 
dançado. Em Jérôme Bel, não será a técnica que definirá 
o coreógrafo. O que irá marcar a assinatura do artista 
será a sua gramática que, aparentemente, nos afasta da 
dança. No entanto, a urgência de um corpo comunicante 
em cena despoleta novos vocabulários metafóricos e 
confronta-nos com um corpus social reivindicativo. Na 
minha história pessoal, a fruição das obras de Jérôme 
Bel traduziu-se, sempre, num espaço de descoberta de 
vida e de equacionamento da condição humana.



14 15

JÉRÔME BEL
The show must go on 2001

JUNHO
3 19.30h 
4 19.30h

França
DANÇA 
RIVOLI

 RE:MONTAR

The show must go on  ©José Caldeira
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