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Inúmeras histórias e narrativas coexistem. Umas são
mais visíveis e preponderantes, como as ocidentais,
outras menos representadas, enquadradas em distintos
campos epistemológicos e estéticos, tornam-se
aparentes a outro tempo. Posicionar a obra de uma
artista só é possível neste entendimento não linear
e plural da(s) história(s) como políticas do visível.
A coreógrafa e bailarina Marlene Monteiro Freitas
nasceu no Sal, Cabo Verde, e viveu a sua infância e
juventude em São Vicente, até se mudar para Lisboa.
Com formação na Escola Superior de Dança, Fundação
Calouste Gulbenkian e na célebre escola de dança
P.A.R.T.S., em Bruxelas, adquire alguma visibilidade
nacional com as suas obras A seriedade do animal
(2009-10) e Guintche (2010), mas é em 2011, com a peça
(M)imosa, uma cocriação de Cecilia Bengolea, François
Chaignaud, Marlene Monteiro Freitas e Trajal Harrell, que a
performance de Marlene desperta interesse internacional.
(M)imosa é o tamanho (M)édio da série em que o
coreógrafo norte-americano, Trajal Harrell, percorre
os sete tamanhos de (XS) a (made-to-measure) intitulada
Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church,
e que parte da questão: “O que é que teria acontecido,
em 1963, se alguém do meio voguing tivesse ido à Judson
Church, em Greenwich Village, Nova Iorque, para dançar
com os pioneiros da dança pós-moderna americana?”.
Em Nova Iorque (como globalmente), diversas histórias
ocorrem em simultâneo: na Judson Church, um
conjunto de artistas questionava as premissas da
dança clássica e moderna, propondo novas práticas
de dança sem artifícios em estreita relação com a

2

live art e a performance, tendo exercido uma vasta
influência na experimentação que se seguiu a partir da
década de noventa na dança contemporânea europeia.
Noutro local da cidade, em Harlem, a tradição voguing
florescia nos salões de baile e era praticada sobretudo
por uma comunidade de gays, travestis e transexuais,
afro-americanos e latinos, encenando estereótipos
sociais e de género, através da moda, do movimento
e do comportamento teatralizado. Com esta série,
Harrell propõe encontros performativos que seriam
impossibilidades históricas, convocando o público a
destrinçar conjuntamente questões de (in)visibilidade
e representação, reimaginando a contemporaneidade
a partir de novas aberturas nas linhas de pensamento
sobre a(s) história(s) e sobre a dança.
Em (M)imosa, a peça que resulta do encontro destes
quatro criadores e do seu desejo em explorar a
alteridade e a sua impossibilidade, Marlene incorpora
um dos seus ícones, o músico Prince (1958-2016),
combinando dança contemporânea, travestismo,
provocação e humor com exuberância e teatralidade,
evocando temas de género, sexualidade e raça de
uma forma despretensiosa e não intelectualizada.
A teatralidade, artifício e virtuosismo desta peça contrariam
as linhas formalistas, minimais e conceptuais que, desde
a década de noventa, vinham questionando a ontologia
da dança, no seguimento da referida crítica da dança
pós-moderna americana - experimentações patentes
na obra de coreógrafo(a)s como Jérôme Bel, Meg Stuart,
Xavier Le Roy, Boris Charmatz, Vera Mantero, João
Fiadeiro, entre outros. Catalisadores da destabilização
dos protocolos convencionais de dança no âmbito
da produção, apresentação e da sua relação com o
espectador, essas obras subvertiam o pressuposto
da dança como corpo em movimento, e do corpo
como veículo de expressividade do autor, como lugar
de representação, narração e textualidade.
Se (M)imosa e a circulação do solo Guintche,
impulsionaram o interesse geral pela obra de Marlene,
o fascínio e a perturbação que as suas peças provocam
nos teatros europeus prosseguiu com as peças
seguintes — Paraíso – coleção privada (2012), De marfim
e carne – as estátuas também sofrem (2014), Jaguar
(2015), Bacantes – prelúdio para uma purga (2017) —
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Paraíso – coleção privada ©Hervé Véronèse, Centre Georges Pompidou, cortesia da coreógrafa

tendo sido confirmado com a atribuição do Leão de
Prata pela Bienal de Veneza, em 2018, um prémio para
a coreógrafa revelação da sua geração.
Na pluralidade de história(s) da dança, a singularidade
da obra de Marlene ocupa um desses lugares
não categorizáveis, que convidam o espectador a
reposicionar-se não somente em torno dos pressupostos
de uma chamada “dança contemporânea europeia”, mas
também sobre o humano, suas relações e cosmologias.
Para Marlene, a escrita coreográfica é uma linguagem mais
rica, complexa e profunda para traduzir a sua experiência
do mundo, e é aí que reside a força do teatro, um espaço
com a potencialidade de reinventar a nossa existência,
os corpos e as relações entre estes.
Segundo a coreógrafa, é num terceiro espaço entre o palco
e o público, onde as forças da performance encontram
as forças dos espectadores, que a dança acontece.
Cada nova obra começa com uma inquietação ou
curiosidade, a partir da qual Marlene prossegue uma
extensa investigação e montagem de referências
ecléticas teóricas, imagéticas e sonoras. Trata-se de
um processo influenciado pelo legado das estratégias
de montagem na arte, cinema e pensamento, como o
inacabado Atlas de Imagens Mnemosyne, do historiador
da cultura, Aby Warburg (1866-1929). Esse atlas visual
contempla um processo de produção de conhecimento
através da montagem de imagens, considerando-as
como veículos heterogéneos e heterócronos de outras
imagens, de reminiscências, sintomas e emoções.
A partir desta montagem de materiais, o processo
coreográfico continua a solo no estúdio, onde Marlene
ensaia gestos, movimentos e figuras que filma e
visualiza, estruturando a escrita coreográfica que irá
orientar o projeto em colaboração com os designers
de luz, som e espaço cénico. Com uma metodologia
ancorada na música — porque, segundo Marlene, a
música permite aceder a estados e sensações que de
outro modo seriam inacessíveis —, na ficção, e inspirada
pelos performers com quem colabora, a coreógrafa
articula materiais dissonantes em colisão, que são
multiplicados e desmultiplicados até atingir o máximo
de tensão. Recorre a instrumentos coreográficos como
a hibridez, o animismo, a contradição simultânea, e aos
processos de construção dos sonhos segundo Freud,
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como as imagens sobredeterminadas, a condensação, a
deslocação e a transfiguração. A obra final é o resultado
do processo digestivo de todos esses elementos,
onde o espectador não reconhece com clareza as
referências iniciais e os materiais que se combinaram
e se transformaram ao longo do processo coreográfico.
Nas suas peças, Marlene coreografa figuras que não se
vinculam à representação teatral nem ao mimetismo
figurativo, escapando à lógica de causa-efeito e
abrindo o campo para a experimentação, onde todos
os detalhes — como a expressão da boca, dos olhos,
e toda a gestualidade do corpo — concorrem para sua
singularidade, sempre múltipla, híbrida e metamórfica.
As suas coreografias traduzem esse caráter heterogéneo,
fértil e migratório das imagens e a hibridez das figuras,
como lugares de intermediação que transmitem e
articulam polaridades e fórmulas de pathos (a palavra
grega para sofrimento ou experiência emotiva),
provocando o desconcerto, espanto e fascínio
que caracterizam a sua obra.
Triangulações estratégicas
No filme Kmêdeus - Espírito de uma Cidade (2020),
o realizador cabo-verdiano Nuno Miranda parte de
uma figura excêntrica local de nome Kmêdeus para
propor uma reflexão poética sobre Mindelo, São Vicente,
a cidade onde Marlene viveu a sua infância e juventude.
No filme, António Tavares, coreógrafo e diretor do Centro
Cultural do Mindelo, refere como estas figuras lunáticas,
bastante comuns em São Vicente, estão integradas
na sociedade e encarnam também a figura do “outro”,
articulando o limiar entre o racional e o irracional,
quando a loucura pode ser também associada à
criatividade artística, à potencialidade ilimitada da
imaginação, à liberdade de escapar as convenções
normativas do comportamento social. Loucuras insólitas
e excêntricas que podemos reconhecer também em
algumas das figuras das peças de Marlene.
Ainda no filme, Tavares reflete sobre algumas triangulações
fundacionais de Cabo Verde e São Vicente, que
configuram um espaço imaginário e idiossincrático
a partir do qual os habitantes negoceiam a sua
condição insular, as suas multiplicidades, paradoxos
e ambivalências da crioulidade cabo-verdiana.
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Como refere o coreógrafo, “Cabo Verde fundou-se numa
triangulação entre a África, a Europa e a América”. Tendo
sido ocupado por colonizadores portugueses a partir
de 1460, Cabo Verde teve como base uma sociedade
escravocrata, de que resultou uma sociedade crioulizada
com uma cultura mestiça, e a sua situação geográfica
promoveu a utilização do território como um dos principais
entrepostos comerciais nas rotas transatlânticas de
pessoas escravizadas vindas do continente africano,
em direção à Europa e América. Se hoje, na senda do
pensamento de Édouard Glissant e da sua ideia da
crioulização como poética de relação, os processos de
crioulização podem servir como inspiração para pensar
a complexidade do multiculturalismo, esse facto não
oblitera a responsabilidade destes processos históricos,
alicerçados numa economia política fundada na violência e
espoliação da vida. Cabo Verde foi uma colónia portuguesa
até 5 de Julho de 1975, data da sua independência.
São Vicente foi a última ilha do arquipélago a ser povoada
em 1838, aquando da corte portuguesa no Brasil, e
por influência da criação do Porto Grande a cargo dos
ingleses, um porto com uma localização estratégica
nas travessias transatlânticas entre a Europa, África e
América. Próspera e cosmopolita, é na cidade do Mindelo
onde se afirmam alguns dos movimentos culturais de
relevo no contexto cabo-verdiano do século XX, como
o movimento literário Claridade, de que Baltazar Lopes
é uma figura incontornável; a influência do cinema Éden
Park; e o desenvolvimento do Carnaval Mindelense. Esta
triangulação cultural de São Vicente — Música, Cinema e
Carnaval — assume também impacto na obra da Marlene.
A música, nomeadamente a morna, segundo o
etnomusicólogo Moacyr Rodrigues, é um elemento
estruturante na construção da identidade nacional de
Cabo Verde, e conheceu no Mindelo da década de 30,
pelas mãos do compositor B. Lèza, as inovações que
se difundiram por todo o arquipélago. A música está
presente em todas as esferas da vida cabo-verdiana e
pontua qualquer acontecimento social, inclusivamente a
morte, através das marchas que acompanham os cortejos
fúnebres pela cidade. Note-se que a peça Bacantes
– prelúdio para uma purga inicia com a entrada dos
trompetistas no teatro, entoando uma marcha fúnebre de
autoria do avô de Marlene, o célebre maestro Jotamont.
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Ao contrário de alguns rituais e festas cabo-verdianas,
como a Tabanca da ilha de Santiago, a Cóla San Jom de
São Vicente, Brava e Santo Antão, que são sobrevivências
sincréticas das religiões africanas e católica, o Carnaval
de São Vicente tem origens remotas no Entrudo
português. Muito embora a versão contemporânea se
aproxime do Carnaval brasileiro, o Carnaval do Mindelo,
uma influência sempre citada por Marlene, conserva
alguns traços da sua singularidade: o envolvimento
interpessoal de toda a comunidade na execução das
fantasias, dos andores e dos carros alegóricos; os
ensaios dos grandes grupos para o desfile que se
realizam durante as longas semanas que antecedem
o Carnaval e fazem ecoar o som dos tambores pela
cidade. Mas é sobretudo o Carnaval espontâneo que
se destaca, realizado por aqueles que não pertencem a
nenhum grupo oficial de desfile, e que se mascaram da
forma mais insólita, imprevista e frequentemente crítica.
É na espontaneidade destes grupos, que até há uns anos
atrás surgiam sem aviso nos intervalos do desfile oficial,
que se manifesta a criatividade e o gesto de liberdade
absoluta que o Carnaval pode assumir, na subversão da
ordem estabelecida, como visita do burlesco, do absurdo
e da sátira.
O Carnaval tem uma presença tão significativa na
comunidade que outro fenómeno espontâneo tem
marcado a paisagem Mindelense — o cortejo dos
Mandinga1 — que se realiza todos os domingos que
antecedem o Carnaval desde o início do novo ano,
e termina no domingo após o Carnaval com o último
cortejo, o “enterro do Carnaval”. Os Mandinga pintam
a sua pele de negro, usam saias de corda e adereços
feitos com materiais diversos, como madeira, osso,
ou usando objetos já existentes que apropriam, como
bonecos, sirenes, entre outros. Todos os domingos,
descem dos bairros periféricos mais desfavorecidos,
como Ribera Bote e Fonte Filipe, até ao centro da cidade,
aos quais se juntam centenas de pessoas numa festa
ao som de batuques, percussão, instrumentos de sopro,
com músicas e coreografias próprias.
Trata-se de um movimento que pode levantar questões
problemáticas, se o entendermos como evocativo de
fenómenos culturais discriminatórios, como o blackface,2
tendo em consideração que também a génese
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1
A criação da figura
carnavalesca do Mandinga,
segundo Moacyr Rodrigues,
poderá ter sido despoletada
em 1940, quando um grupo
de africanos Bijagós,
na sua viagem para a
Exposição do Mundo
Português em Lisboa,
passou por São Vicente,
tendo causado impacto na
população Mindelense que,
rapidamente, adaptou e
incarnou uma destas figuras
no Carnaval seguinte.

O blackface é uma forma
de maquilhagem teatral
usada predominantemente
por artistas não negros
para retratar ou caricaturar
uma pessoa negra. Era
frequente nos espetáculos
norte-americanos de
minstrel do final do século
XIX, que consistiam em
cenas de variedades
com dança e música, em
que atores geralmente
brancos com rosto pintado
de negro retratavam
versões estereotipadas
de pessoas negras como
ignorantes, inconsequentes
e indolentes, através de
um reportório adaptado ao
imaginário e preconceitos
de uma audiência branca.
2

cabo-verdiana ocorreu num quadro de desigualdade
de raça e género, onde a miscigenação e as formas de
cultura crioula terão sido os efeitos resultantes. Contudo,
e embora exista alguma ambivalência identitária com
algumas relações tensas no arquipélago, sobretudo,
entre os habitantes das ilhas do Barlavento, com
influência europeia acentuada, e os habitantes das
ilhas do Sotavento, com maior influência africana,
os Madinga, segundo os próprios, pintam o corpo
de negro como gesto de glorificação de uma herança
africana (ainda que, também, essa pareça fundamentada
em estereótipos tribais e primitivos). Nas palavras de
Moacyr Rodrigues, pintar o corpo pode ser uma forma de
camuflagem e de nivelação de identidade individual para
uma identidade comunitária, de pertença de um todo.
Nas suas coreografias, Marlene negoceia estas e outras
referências, sem capturar as suas figuras em políticas
identitárias ou subjetividades representativas, seja
em torno de questões pós-coloniais, de género
ou raciais, mas propondo universos coreográficos
ficcionais ancorados numa triangulação própria que
atravessa todas as suas obras: a abertura, a impureza
e a intensidade. De facto, é a abertura radical da ficção
que permite a impureza, através do híbrido e da colisão
de materiais contraditórios que, por sua vez, produzem
as forças e a intensidade que são o mote dos seus
universos coreográficos.
Entidades vivas
Para Marlene, as suas peças de dança são entidades
vivas, que só falam pela boca do público e veem pelos
olhos do mesmo. Tentaremos assim refletir sobre alguns
dos seus processos e referências, por mais heteróclita,
múltipla e prolífica que seja a sua obra.
Guintche parte da experiência de um concerto de jazz de
Archie Shepp que Marlene registou num desenho e que,
por sua vez, desejou tornar-se dança. Guintche é também
uma palavra em crioulo cabo-verdiano que tem vários
significados: pode ser o nome de um pássaro que faz o
seu ninho com aquilo que encontra; o nome que se dá a
uma prostituta; ou a uma pessoa que vive a sua vida no
presente, sem muita coerência nas suas escolhas. O que
o concerto, o ato de desenhar e a performance de dança
podem ter em comum será esse existir no presente.
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Ao som de percussão circense, Guintche desdobra-se
em dois momentos distintos. Na primeira parte, a figura
incorpora um movimento de cisão em si mesma: com
os pés fixos no solo, a metade inferior do seu corpo
acompanha um frenético “rebolar”, o movimento de
ancas que para Marlene é o movimento mais imediato que
lhe surge quando se trata de dançar, e que poderemos
associar às danças tradicionais cabo-verdianas.
Enquanto isso, os seus membros superiores e rosto
divagam por gestos e expressões faciais em permanente
transformação, que evocam figuras híbridas entre o
humano e o não humano, traços de pássaros ou símios,
da marionete ou do clownesco, do grotesco, do canibal,
ou apontamentos estereotipados de figuras racializadas,
como a enorme boca, que adquire uma proeminência
quase caricatural. Convocam-se emoções como a ironia
e a desolação, a provocação e a indiferença, o espanto
e o horror. No segundo momento, num ritmo mais lento,
a figura ensaia cenas de circo, de esgrima ou ginástica
acrobática que nunca se completam, e que nos remetem
para um certo modo de ser “guintche”, incoerente,
indefinido, impermanente.
Um conjunto de referências informaram esta obra,
nomeadamente, as gravuras Los Caprichos (1797-98)
e Los Disparates (1815-23) de Francisco Goya,
as esculturas Character Heads de Franz Xaver
Messerschmidt (1770-1783), taxonomias modernas
da fisionomia humana, a pintura de Francis Bacon,
os autorretratos de Cindy Sherman, entre outros.
Nesta obra, Marlene abre a opacidade do rosto e do
sujeito que se torna uma matéria modulável para
a criação de uma multiplicidade de personas em
transformação permanente. Trata-se de uma peça que
subverte as expectativas do espetador (maioritariamente
ocidental e branco), provocando reações paradoxais
de perplexidade e fascínio. De facto, Guintche dança
o híbrido, o instável e o inconsistente, conferindo vida a
uma figura que se aproxima daquilo que a modernidade
ocidental imaginava como o seu negativo, ou seja, o
pré-moderno, uma figura no limiar da animalidade, do
irracional e da incoerência. Não propõe determinações
raciais, de género ou de espécie claras e unívocas, mas
significações contraditórias que colocam em primeiro
plano a crise epistemológica na relação transcultural
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entre a visão eurocêntrica e o seu outro, o colonizado,
o crioulo, ou o híbrido, que surgiam no imaginário branco
europeu como o primitivo, o incoerente e o indolente.
Relacionando performatividade, raça, género, erotismo,
imperialismo e criticalidade, em Guintche, Marlene
destabiliza os palcos dos teatros europeus, projetando
figuras e movimentos de alteridade (racializada e
erotizada) que convidam o espectador a confrontar
os estereótipos que a própria modernidade europeia
fabulou. Guintche cria, assim, um palco para desejos
paradoxais entre o exotismo e a estranheza, o fascínio
e a repulsa, devolvendo o olhar (colonial) ao espectador,
que se vê pressionado a reconsiderar as suas próprias
crenças e políticas de reconhecimento.

Guintche
Teatro Campo Alegre,
outubro 2020
©José Caldeira / TMP
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Paraíso - coleção privada (2012) é influenciado por um
conjunto eclético e heterogéneo de referências em torno
do Paraíso e dos seus opostos, o Inferno, o Purgatório e
o Juízo Final, de artistas e poetas ao longo da história da
arte ocidental, da mitologia bíblica cristã, e do repositório
pessoal da coreógrafa. Destas constam, nomeadamente,
o mosaico Bizantino do Juízo Final de Torcello (século XI)
o Jardim das Delícias Terrenas de Hieronymus Bosch
(1490-1510); as versões do Jardim do Éden (1530),
de Lucas Cranach ou Van Eyck; a Divina Comédia de
Dante Alighieri (1308-20); as paisagens sonoras de Olivier
Messiaen (1908-92); o surrealismo do filme Le Chien
Andalou (1929), de Luis Buñuel; as hipnóticas visões do
filme L ’Enfer (1964) de Jean Jacques Clouzot; o universo
fantástico de Yellow Submarine (1968) dos Beatles;
a beleza e o exoticismo dos Pássaros do Paraíso, de
Nova Guiné, ou ainda o carnaval espontâneo do Mindelo
com a sua inventividade e liberdade sem limites, os seus
ritmos de batucada e funaná.
Concebido como um concerto coreográfico, este
paraíso ficcional pode ser visto como um território
de liberdade onde confluem elementos contraditórios
que são ativados por dinâmicas opostas de repressão
e de desejo. Produzindo um terreno fértil de criaturas
inimagináveis, Marlene articula opostos como o divino
e o diabólico, o humano e a bestialidade, o erotismo
e a violência, o belo e o feio, o sagrado e o profano,
negociando desvios e transgressões que desafiam,
uma vez mais, a univocidade dos pressupostos

ontoepistemológicos, estéticos e religiosos ocidentais,
afetando o espectador através da intensidade e forças
que resultam da colisão dessas matérias dissonantes.
Por sua vez, De marfim e carne – as estátuas também
sofrem (2014) ecoa não somente o título do documentário
“Les statues meurent aussi” [As estátuas também
morrem] (1953), de Chris Marker e Alain Renais, como
a sua estética, a sucessão de máscaras, os primeiros
planos, a capacidade animista do filme de conceder vida
a objetos que eram originalmente veículos ritualísticos,
reificados pela museologia colonial e imperialista. É uma
peça inspirada pelos estados transitórios e metamórficos
entre o inanimado e o animado, materiais como a pedra,
o osso, o marfim que se transforma em carne, e pelas
dicotomias entre o visível e o invisível, a presença e a
ausência. Referências literárias, mitológicas e pictóricas
em torno da metamorfose são relevantes, como as
“Metamorfoses” de Ovídio, em especial a história de
Pigmalião, o mito de Orfeu, as figuras do filme Vertigo
(1958), de Alfred Hitchcock ou de Persona (1966),
de Ingmar Bergman, fragmentos de Orfeu (1607)
de Monteverdi, e do Testamento de Orfeu (1960),
um filme experimental de Jean Cocteau.
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De Marfim e Carne –
As estátuas também sofrem
Teatro Campo Alegre,
[Festival DDD], maio 2016
© José Caldeira / TMP

Jaguar
Teatro Campo Alegre,
outubro 2020
©José Caldeira / TMP

A paisagem sonora evoca referências a amor, intimidade,
transgressão e desejo, e conta com músicas de
Omar Souleyman, Arcade Fire, o Quebra-Nozes de
Tchaikovsky, Monteverdi, Bachar Mar-Khalifé, e Nina
Simone, juntando-se sirenes que interrompem a
coreografia em ritmos irregulares, e percussão
de címbalos ao vivo que interagem com o todo.

Trata-se de um baile de figuras petrificadas, cujas
intensidades se deslocam como no mundo dos sonhos,
em que os afetos e as emoções não surgem em
consonância com os gestos e os eventos apresentados.
Resultando de um processo de transformação e
condensação, as matérias díspares sobrevivem em
palco incorporadas nestas figuras-reminiscências
e figuras-sintomas neste baile de petrificados.
Jaguar (2015), o belíssimo dueto com Andreas Merk, é
um teatro de marionetas em miniatura, e uma cena de
caça onde se desconhece quem é o caçador e quem
é a presa. Neste palco confluem também inúmeras
referências, como o mito de Acteon que espiava
os banhos de Diana, deusa da caça, o movimento
expressionista Der Blaue Reiter (1911-14), a obra de
Kandinsky, a arte bruta de Adolf Wölfli, os cortejos e
adereços dos Mandinga de São Vicente, a peça musical
Noite Transfigurada de Arnold Schönberg (1899), entre
outros, num magnífico dueto que coloca em choque
polaridades como a sedução e a morte, a pureza e
impureza, o limpo e o sujo, o amor e a perda.
Em Bacantes - prelúdio de uma purga (2017), Marlene propõe
uma leitura coreográfica da tragédia grega de Eurípides,
aventurando-se nas profundezas da psique humana,
entre as forças complementares de Apolo e Dionísio,
onde momentos de delírio, histeria, cegueira e violência
conduzem a outros de revelação, dor, purga e exílio.
Partindo da ideia nietzschiana de música e mito como
a origem da tragédia grega, a peça estrutura-se em
torno da música e do universo da orquestra, com
destaque para a percussão, para os trompetes (um
instrumento com uma relação íntima com a respiração
humana, o sopro e a loucura) e para o uso das estantes
musicais que são animadas e metamorfoseadas numa
multiplicidade de figuras. Outro mote coreográfico foi
a representação pictórica das figuras na Grécia Antiga,
como o olhar das figuras se relaciona ou não com
o observador, e como para os gregos existir estava
intrinsecamente relacionado com ver e ser visto, mesmo
se através de uma máscara (já que em grego, máscara
e rosto partilham a mesma palavra: prosopon).
Outras tragédias informaram esta leitura coreográfica: o
naufrágio de barcos no Mediterrâneo; a crise ecológica;
as várias representações de Pietás; mães que matam

14

15

seus filhos e mães que lhes dão vida, destacando
as polaridades entre a morte e a vida, o nascimento
e a perda, expondo a irracionalidade, animalidade
e as pulsões dionisíacas da natureza humana.
Combinando materiais musicais diversos, esta peça
inicia-se com uma marcha fúnebre cabo-verdiana,
prosseguindo com uma variedade de géneros, da
tabanca cabo-verdiana à bossa nova e ao funk brasileiro,
com palavras de Pier Paolo Pasolini, excertos de Walking
in the Rain (1981), de Grace Jones, da ópera barroca
Dido and Aeneas de Henry Purcell (1688), do monólogo
de Madame Butterfly no filme M. Butterfly (1993) de
David Cronenberg, ao Boléro (1928) de Maurice Ravel.
Marlene convida os espectadores a relacionarem-se
com o trágico não através de representações, mas numa
colisão de polaridades e ambivalências transmitida por
incorporação através da música, da dança e da palavra.
Em suma, reunindo já uma obra fulgurante, que prossegue
certamente com Mal – embriaguez divina (2020), as suas
coreografias fazem estremecer os corpos e permitem
aceder a estratos inconscientes através das forças
que descarregam em palco, resultantes da tensão
vertiginosa, da transgressão e do excesso com que
coloca lado a lado o imponderável, propondo brechas,
travessias emocionais e o híbrido como estratégias
para repensar a contemporaneidade.
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