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CAPÍTULO VIII

Confidencial
segredos, celebrações,
novos futuros por descobrir
[2000-2007]
Houve um momento em que percebi o que era. Percebi que
a Olga era uma verdadeira manipuladora do palco — e isso
senti desde o primeiro momento em que trabalhei com ela
[n’As Troianas]. Quando percebemos o que ela quer, compreende-se imediatamente o porquê. Porque é que deseja aquilo.
Ela é uma verdadeira manipuladora da cena. E depois chega
até nós sob a forma de emoção e por isso toca a tanta gente, que
se identifica com aquilo que ela nos está a mostrar.
Luísa Taveira
É particularmente estimulante trabalhar com a Olga, porque
com ela os objectos cenográficos ganham vida a partir dos gestos
dos intérpretes. Guardo sempre a impressão de uma enorme sensibilidade na organização do espaço cénico. O seu trabalho preconiza uma nova atitude face ao corpo e à dança, que se traduz
no interesse por várias actividades motoras, como as quotidianas,
e no uso de técnicas consideradas mais adequadas à sua cenografia do que a dança moderna; recombina numa nova forma a
dança e o texto, com elementos das outras artes performativas. A
obra de Olga Roriz faz-se de vários universos simultâneos, onde
o gesto representa múltiplos sentidos e é levado à exaustão.
João Mendes Ribeiro
A Olga é uma pessoa com um carácter bastante individualista, no sentido em que é capaz de se afirmar e de correr riscos
para viver de acordo consigo própria. Por outro lado, é uma
pessoa muito permeável às influências do meio que a rodeia,
das pessoas com quem se cruzou e que tiveram um impacto forte na sua vida. É muito firme em disponibilizar-se para receber essas influências. Nesse sentido, é uma pessoa aparentemente impetuosa, mas o ímpeto da Olga é estar disponível para ser
permeável à vida, e isso é uma coisa que me toca bastante.
Gil Mendo

Catarina Câmara e Pedro Santiago Cal em Confidencial.
Companhia Olga Roriz, 2004 (fot. Rodrigo César)
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As obsessões mais presentes nas obras de Roriz podem dizer-se fáceis de enunciar: um corpo problemático e desassossegado, uma qualidade de movimento intensamente vertiginosa e emotiva,
sensualidade à flor da pele e paixão exacerbada, inventividade no uso da máquina cénica, capaz de
mil transfigurações veiculando outros tantos estados de alma, a dança como arte maior e a música
como sua primeira cúmplice — em largas dezenas de criações, nunca uma peça sua se dançou no
absoluto silêncio —, o teatro e a pintura e o cinema e a fotografia e a ópera como parceiros inseparáveis, universos paralelos a que os seus espectáculos sempre fazem apelo. Mas nada disto é exactamente óbvio, pelo menos para a coreógrafa: no fundo, o que é um espectáculo? É um grupo de pessoas
que vai para o palco conspirar às escuras umas mentiras e as devolve para o lado de cá. Os espectáculos
ou são realidades transformadas em ilusões ou são ilusões transformadas em realidades. E por muito que
tenha uma linguagem quotidiana, muito realista, não passa realmente de uma ilusão. Tudo ali é fabricado1. A aptidão no manobrar do vocabulário do palco — afinal, é aquela a sua língua nativa —
observa-se como um poder quase demiúrgico: a Olga tem uma enorme capacidade de trabalhar o
palco, de trabalhar os elementos do palco enquanto espaço a ser habitado. Tem um domínio absoluto sobre aquele espaço, que ela transforma; porque aquele espaço não é nada até ser transformado, e ela de facto transforma-o num universo extraordinário, refere Maria José Fazenda.
No fundo, trata-se de tornar mais habitável um campo hostil — o palco, uma coisa horrorosa,
aquele quadrado sempre igual 2 — de alguma forma, de o humanizar. Gosto de usar objectos: uma cadeira, uma mesa, um sofá. Deixa de ser aquele espaço etéreo. Talvez seja alguma coisa que eu tenho contra
o espaço. Tento transformar aquele quadrado em algo mais humano. Nos meus bailados não há Deus.
Há qualquer coisa que se desmorona. As pessoas sentem-se olhadas nos olhos e são realmente olhadas nos
olhos. É isso mesmo que procura clarificar, numa entrevista a João Mendes Ribeiro: os meus pontos
de partida para cada projecto têm, desde sempre, um lado muito realista. Nunca pensei a dança como
uma coisa de deuses, etérea e efémera. O que sempre me interessou na dança foi trazer o intérprete, o
bailarino, ao público. Apercebi-me, desde o início, da importância de humanizar esse bailarino, pô-lo
mais próximo do espectador. E, indo ainda mais longe, de rodeá-lo de objectos que são reconhecíveis,
que fazem parte do nosso quotidiano. Foi por aí que comecei, por uma cadeira. É mesmo uma necessidade para mim, um ponto de apoio, como se eu não visse um corpo no espaço sem estar em diálogo com
um objecto. Pode ser um objecto de descanso, de inquietação, pode ser um obstáculo. Para pôr em prática uma ideia, geralmente não penso nos corpos, penso primeiro no cenário… É um bocadinho estranho,
mas no fundo é preciso criar primeiro o ambiente onde se vai desenrolar a acção, isto é, aquilo que se vai
dizer3. Talvez por isso, continua, as cadeiras estejam sempre lá: a cadeira é o meu objecto de eleição.
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Em entrevista a João Mendes Ribeiro
(1998), no âmbito das Provas Científica
e Pedagógica do Departamento de
Arquitectura da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra.
2
Em entrevista a Elisabete França,
Diário de Notícias, 24-12-1986.
3
Em entrevista a João Mendes Ribeiro
(1998), no âmbito das Provas Científica
e Pedagógica do Departamento de
Arquitectura da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra.
1
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É um elemento de repouso, de reflexão, de apoio. É um objecto ergonómico, muito orgânico, tem muito
que ver com o corpo humano e, depois, tem essa qualidade de convocar logo uma realidade específica.
É um objecto muito utilizável e reconhecível — o que facilita a aproximação com o espectador. As portas
também se repetem muito nos meus
espectáculos. Têm as mesmas qualidades, com uma vantagem adicioPedro Santiago Cal, Sylvia Rijmer, Danilo Mazzotta, Catarina Câmara, Maria Cerveira
e Jack Jones em Daqui em Diante. Companhia Olga Roriz, 2006 (fot. Rodrigo César)
nal: são objectos muito simbólicos,
de passagem, de divisão de espaços
interiores e exteriores, são móveis,
têm movimento, podem ter uma gestualidade, uma grande força própria4.
No seu ensaio Por exemplo a cadeira, António Pinto Ribeiro privilegia este objecto — enquanto adereço — nomeando-o a presença permanente e classificadora das artes do corpo no pós-guerra5,
identificando também na utilização da cadeira uma função humanizante. O recurso à cadeira supõe
a consideração de uma série de acções inequivocamente humanas: os ritos sociais — como as refeições, as
reuniões, as decisões planeadas — de integração cultural — como a leitura. Em particular elas definem
o homem como ser que, em determinados momentos do seu percurso histórico, necessita de conter a energia
das acções e dos movimentos para pensar essa mesma energia. Só o ser humano tem a particularidade de
recorrer a este compasso que a cadeira permite, interrompendo, assim, a cadeia de movimentos6.
Talvez os traços marcantes da obra da coreógrafa sejam, de facto, fáceis de distinguir. E as suas
peças são, como já ficou dito, o meio mais eficaz para estabelecer esse conhecimento, essa eloquência.
Mas há um outro aspecto que espectadores e colaboradores têm vindo a reconhecer como fundamental no entendimento de Roriz: a forma como tem elaborado em torno da construção do segredo, do mistério. Esse traço, seja parte da enunciação programática das criações — em títulos como
Código MD8 ou Confidencial — ou parte da estrutura dramatúrgica das obras — relações sigilosas, personagens em constante fuga de si mesmas, figurinos atemporais, iluminações intimistas —
é confirmado por Ricardo Pais: a Olga tem uma qualidade fantástica que é um sentido de mistério
único, que quase mais ninguém no teatro português tem. É, aliás, por aí que ela se aproxima bastante
do meu mundo. Isso é muito curioso porque, de certa maneira, o que nos aproximou foi o sentido de atmosfera, aquela coisa que diz que cada espectáculo é um mundo.
Rezas, sopros, murmúrios, segredos, enigmas, são processos comuns de expressão daqueles
Em entrevista a João Mendes Ribeiro
que habitam os seus espectáculos, que parecem tanto esconder-se como revelar os seus âmagos:
(1998), no âmbito das Provas Científica
mergulhados na bruma misteriosa ou expostos por uma partilha confessional.
e Pedagógica do Departamento de
Arquitectura da Faculdade de Ciências e
Secretismo latente, celebração da intimidade de seres cujas identidades se confundem com as dos
Tecnologia da Universidade de Coimbra.
António Pinto Ribeiro (1997), Por
bailarinos que as encarnam, impondo sobre a mesa todas as cartas e assumindo desejos ocultos, fantasias
exemplo a cadeira, Edições Cotovia, p. 12.
inconfessáveis, planos por revelar. Não se sabe o que MD8 significa: os segredos são mesmo para não
António Pinto Ribeiro (1997), Por
exemplo a cadeira, Edições Cotovia, p. 12.
contar7. Podia ser uma descrição de Código MD8, reportá-lo como um mundo à parte, um univerMónica Guerreiro, Duas Colunas,
Janeiro de 2004.
so particular — como metaforiza Catarina Câmara, que o dançou numa reposição, aquele era um
4

5

6

7
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Romeu Runa e Adriana Queiroz em Código MD8.
Companhia Olga Roriz, 2001 (fot. Jorge Gonçalves)

planeta que já estava criado, que tinha condições de vida para determinados habitantes. Senti que estava
a respirar de forma artificial lá dentro: podia entrar mas tinha de ir preparada, porque aquele planeta já
tinha a sua fauna e a sua flora. Por vezes senti que estava a forçar qualquer coisa, que não me sentia desejada, mas depois passei a ter um prazer enorme a fazer a peça, porque entretanto ganhei umas guelras…
E os primeiros nativos não podiam ser mais idiossincráticos: Adriana Queiroz, Félix Lozano, Miguel
Moreira, Romeu Runa e Vanessa Dinger. A energia destas cinco pessoas muito diferentes, com intensidades e presenças diferentes, cunhou a construção do espectáculo8, explica a coreógrafa sobre um trabalho
alimentado de contributos pessoais: diários, fantasias, canções, fetiches, vida em bruto trazida pelos
intérpretes, para ensaios vertiginosos, a que Roriz procurava dar estrutura dramatúrgica.
E são os intérpretes, precisamente, que falam de Código MD8 de modo mais fiel: como Félix Lozano, num depoimento que é como uma confissão, um espreitar por dentro do processo. A Olga
pediu-nos diários, registo quotidiano, reflexões sobre o que acontece. Pediu-nos para escrever sem pensarmos nas consequências. Partimos da escrita e depois para a improvisação. Havia um vulcão de ideias de
pessoas com muita vontade de criar: o Romeu vindo da Gulbenkian, com esta liberdade de passar para
uma criação independente e imensas ideias para concretizar, o Miguel que é muito criativo, a Vanessa,
que estava grávida e era toda emoção, e a Adriana, que vinha de uma fase de fazer muito teatro… Até
muito perto da estreia só existia conflito e caos, em todos os sentidos. A Olga queria bailarinos e actores,
para intensificar essa contaminação. E isso aconteceu. Era muito físico, mas não estávamos atentos ao
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Miguel Moreira e Félix Lozano em Código MD8.
Companhia Olga Roriz, 2001 (fot. Jorge Gonçalves)

Em entrevista a Mónica Guerreiro,
Duas Colunas, Janeiro de 2004.
8
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Romeu Runa e Félix Lozano em Código MD8.
Companhia Olga Roriz, 2001 (fot. Jorge Gonçalves)
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Francisco Rousseau e Adriana Queiroz em Código MD8.
Companhia Olga Roriz, 2003 (fot. Rodrigo César)

movimento — era só um catapultar de ideias, de conceitos, coisas que podíamos inserir. Como era um
código só nosso, podia entrar qualquer coisa. Era na verdade como um diário, em que nem sempre as
coisas têm uma ligação entre si. Mas para mim foi um choque estar todos os dias enfiado no estúdio sem
qualquer direcção. Lembro-me de perguntar ao Miguel porque é que a Olga não dizia nada: nem bem nem
mal, nada! Faltava-me ter reacções, ter uma direcção. Às vezes propunha coisas, lançava um tema… E
nós apanhávamos e fazíamos algo com isso. Parecia que não se estava a construir nada, que era tudo
muito selvagem. E, no final, havia um produto. Não percebíamos como. Porque, enquanto intérpretes,
temos a preocupação de expor, expor, expor, uma necessidade imensa de deitar coisas para fora: quase era
preferível pecar por excesso do que por defeito. E a Olga, com um olhar exterior, organizava aquilo. Estivemos vários meses nisto. E houve muitos conflitos emocionais, até íntimos, de relações entre nós. E é a Olga
quem tem de arrumar isto tudo, harmonizar as tensões, senão criam-se antipatias. Jogámos com muita coisa íntima, por isso se chama Código, porque trata de coisas secretas, que só nós sabíamos. Coisas trazidas
das nossas relações uns com os outros. Material muito emotivo, pessoas sozinhas, grupos, triângulos, procura de memórias de infância… E foi muito autêntico, porque tudo o que estava a acontecer nesse momento
ia para o palco. E como recuperar essa intensidade nas reposições, nas digressões, meses e anos depois?
A primeira vez é verdade: quando te expões, é verdadeiro porque te sai espontaneamente. Quando começas a trabalhar dás-lhe forma e é nessa repetição que perdes muitas coisas. Aquilo torna-se forma, já lá não
está a ingenuidade do princípio. E esse trabalho é que é engraçado, distanciares-te tanto que, ainda que
seja a mesma coisa e tu queiras que tenha a mesma leitura, já não é a mesma coisa.
Código MD8 é, para Adriana Queiroz, o espectáculo que mais gosto de fazer na vida. Funciona
tudo, é o espectáculo perfeito. Foi um processo muito engraçado, muito intenso, uma osmose plena entre a
Olga e os intérpretes. O espectáculo resulta pela genuinidade, a absoluta falta de pretensão, tanto da Olga
como de todos nós. Resulta por esse descarnar, aquelas pessoas estão ali nuas e estão ali para tudo. É isso que
faz o espectáculo tão interessante. E violentíssimo. Saio completamente vazia. É um espectáculo que nos
destrói emocionalmente, que nos tira tudo. Romeu Runa tinha acabado um estágio no Ballet Gulbenkian, onde dançara F.I.M., que foi incrível: mas o Código MD8 foi muito melhor. Tivemos cinco
meses para criar, o que foi fantástico. Aquela liberdade criativa nunca seria possível no Ballet Gulbenkian. O trabalho com aquelas pessoas ensinou-me imenso, abriu-me a cabeça. Eu, o Miguel e o Félix for-
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mávamos um gang e furámos todos as orelhas: eu continuei a usar brincos…, exemplifica, como que a
sugerir que a vida que insuflou a criação se deixou por sua vez viciar pelos costumes do palco.
Outro bailarino, Didier Chazeau, da Companhia Nacional de Bailado, colaboraria com Roriz
em 2003, mas é a Código MD8 que recua para trazer à memória o primeiro embate enquanto espectador: fiquei muito impressionado pela realidade, pela verdade do espectáculo. A minha abordagem
a um espectáculo era diferente, mais superficial, não ia tanto ao fundo das coisas. Deu-me uma aproximação à realidade que não se vê nos bailados clássicos — mesmo que seja espectacular, parece sempre
um quadro, não é uma coisa real, não nos toca. Pode fazer-nos sonhar, mas não nos arrebata. Quando
vi Código MD8, surpreendeu-me que fosse possível dar tanto num espectáculo.
lamentamos mas este código é secreto e intransmissível
tudo se faz e se desfaz, numa suspensão diluída no tempo
tudo é rigorosamente possível de acontecer
só não se diz o que não se desprendeu da folha do diário. o que não se vê é uma exigência ausente
habitam-se todos os lugares comuns
ouvem-se as músicas preferidas, sem se saber porquê
o cenário são os corpos em construção
salas enormes
cantos e recantos
janelas abertas
corredores labirínticos, ruas, praias, prisões, bares, restaurantes, piscinas
evidências: (que assumem o papel de mitos que a peça terá desmontado)
— a nudez prova que são homens e mulheres
— o cansaço é o único sinal de obediência
— desafiam o medo porque sabem que tudo é brincadeira
— riem e choram sem ir demasiado longe
— preferem reviver o que são a desvendar o oculto
— o perigo espera-os quando forem obrigados a parar
— a sedução é a arma do jogo
— tudo começa antes e perpetua-se no futuro
não há princípio
nem
fim
Código MD8 foi o primeiro espectáculo de Olga Roriz a ter estreia absoluta na sua cidade natal,
Viana do Castelo, no Teatro Sá de Miranda, em Janeiro de 2001. As suas origens são, exactamente,
aquilo que esconde o enigmático título: a coreógrafa nasceu em Agosto, o mês oitavo, no dia 8,
traduzindo o «código» a sua data de aniversário. Resultado de criação colectiva, o texto foi adaptado e a sua direcção creditada a Roriz; a «paisagem sonora» de António Viegas integrava também contributos dos intérpretes e atravessava Jacques Brel, Tori Amos, Guano Apes, Astor Piazolla, Wim
Mertens, Amália Rodrigues ou Skunk Anansie. A iluminação de Clemente Cuba apelava também
ao «descarnar»: a luz começa por estar sempre aberta, claríssima, numa espécie de declaração de intenções mútua que enquadra perfeitamente as confissões que se seguem, iluminadas ou nem tanto, naquele
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Pedro Santiago Cal em Código MD8.
Companhia Olga Roriz, 2004 (fot. Rodrigo César)

Mónica Guerreiro, Blitz, 24-07-2001.
Maria José Fazenda, Público,
23-07-2001.
11
Cristina Peres, programa Companhia
Olga Roriz, Cinco Peças, Teatro Nacional
São João, 2004.
9
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palco testemunha de vivências peculiarmente familiares. Recorte aleatório da realidade montada em palco, a realidade
vivida de Adriana Queiroz, Félix Lozano, Miguel Moreira,
Romeu Runa e Vanessa Dinger não se detém na nomeação das
suas identidades, não se permite delimitar por essa tentativa
de ontologização daquilo que vimos ali fazer. O espectro da
diluição da verdade, da solidão, do fracasso, do desespero, da
responsabilidade, ultrapassa-os e abate-os na sua singularidade e fraqueza, deixa-os levantarem-se para os derrubar a seguir, por muito que esgrimam quem são e continuem a ser eles
próprios. Podem vestir-se diferente, falar em línguas, cantar e
fingir-se em cena, agir ao contrário e experimentar o outro,
mas nós sabemos que, no fim, ninguém é ali nem um bocadinho mais do que aquilo que não era quando chegou9.
Um elenco excelente à partida, mas que não é completamente aproveitado, resume Maria José Fazenda: reconhecemos
a generosidade quer da coreógrafa quer dos intérpretes em exporem-nos os seus «diários»; e a disponibilidade que os bailarinos
atestam em desbravar outras formas de desencadear o movimento, a voz, enfim, a expressão de si, através de métodos de
criação que, pelo facto de exigirem tanto dos intérpretes, podem
representar para eles verdadeiras provas de fogo. O espectáculo, cuja construção se baseia em improvisações dos intérpretes
na procura de uma encenação de si — processo que se tem vindo a instalar como formato de construção de um espectáculo e,
deste modo, a perder parte do seu propósito e razão artísticas — é uma colagem de situações de interesse bastante irregular, desconexas entre si, como se as improvisações iniciais não tivessem sido tratadas
nem tecidas numa qualquer malha dramatúrgica10. Na opinião de Cristina Peres, Código MD8 é
construído com as colecções pessoais de materiais dos intérpretes que experimentam limites adiantados
de tensões energéticas e se expõem no fio do que pode ser um ponto insuportável, mas que é gerido por
meio do exercício da intuição artística que é imperioso reconhecer a Olga Roriz. É uma peça que continua a experimentar as noções de tempo cénico tão indispensáveis às suas dramaturgias. Não há noções
directas nem de lentidão nem de velocidade: há tempo. Há uma obra acabada que trabalha com o seu
próprio registo, interpretando as alterações que determinam as suas progressões e mudanças de cena
como uma incorporação de matéria. O que se vai alterando, isto é, a acção, não vai exactamente contando uma história num sentido clássico, mas vai actualizando o gesto que é regido em fundo pelo sentido secreto da proposta. É o mesmo que dizer que há uma lógica original de construção cuja
descodificação é essencialmente inútil. Mais do que talvez outras obras de Roriz, este espectáculo propõe
ser seguido pelos limites da resistência de quem o faz e de quem a ele assiste11.
No mesmo texto, em que esboça um percurso pela criação recente da coreógrafa, a jornalista
explicita as alterações mais visíveis deste período. A coreógrafa vai afastar-se cada vez mais do movimento como produção abstracta de acção. O movimento, mais que premissa, torna-se condição intrínseca, consequência de uma matéria sensível que ganha a autonomia de poder ser todas as coisas: voz,
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Catarina Câmara em Código MD8. Companhia Olga Roriz, 2004
(fot. Rodrigo César)

estátua ou gesto repetido sem fim. É da presença do corpo que se constrói a
«narrativa» e são as narrativas pessoais dos seus intérpretes que passam a
ser convocadas para as danças que, progressivamente, lhes ficarão individualmente associadas. O método adapta-se, desenvolve-se, aprofunda-se nas
pessoas, nas biografias, expande-se nos temas e na escrita, e Roriz é cada
Pedro Santiago Cal, Catarina Câmara e Francisco Rousseau
em Código MD8. Companhia Olga Roriz, 2004 (fot. Rodrigo César)
vez mais uma coreógrafa entregue indirectamente às palavras e ao mesmo
tempo retirada delas no que excede o seu potencial poético, encantada pela
paleta de produções de sentido e seduzida pelo limiar em que os discursos
contribuem uns para os outros, em que as linguagens perdem a esperança de se esclarecer mutuamente
mas ganham a força de habitar o universo que é convocado, a cada nova oportunidade. A Companhia
Olga Roriz deixa de ter um elenco fixo mas cada vez mais as personalidades dos intérpretes se implicam
na construção de cada novo espectáculo12.
Mas, retomando Maria José Fazenda, este método continua a observar altos e baixos: identifico
um desvio no seu percurso, em relação aos propósitos do seu trabalho, quando a Olga começa a trabalhar
com a sua companhia e se passa a centrar na tentativa de captar as experiências dos bailarinos. Aí, penso
que a sua obra é menos sucedida, porque se trata de um trabalho que exige outro tipo de recursos, de investimentos e de procuras. Tornam-se peças menos distintivas, em que a dramaturgia é frágil, onde não encontro uma coerência interna como aquela que encontro em outras obras. Mas continua a haver trabalhos
marcantes, claro: em Propriedade Privada, uma peça dramaturgicamente muitíssimo interessante e muito bem construída, sentimos uma densidade dramática e um trabalho de cenografia extraordinário. Ou no
solo Os Olhos de Gulay Cabbar, em que reencontramos a intensidade do seu trabalho.
Não deixa de ser interessante verificar que, pouco tempo depois, em 2004, no início de um
novo processo — que culminaria em Confidencial, título que reinscreve o mistério e o secretismo
no seu ideário — a coreógrafa se confrontará com a necessidade de repensar a sua metodologia criativa. Era chegada a altura de voltar a coreografar, a desenhar o movimento, senti-lo no seu próprio
corpo, como outrora fizera. Nesta coreografia improvisei bastantes vezes com os bailarinos e para eles.
Há partes do espectáculo que foram feitas de improvisações minhas e que permaneceram exactamente
Cristina Peres, programa Companhia
como tal. O meu corpo está muito activo desde há dois anos: esta actividade física vem de Pedro e Inês. Olga
Roriz, Cinco Peças, Teatro Nacional
Já não me ponho num banco com uma mesa à frente — afasto a mesa para poder lançar-me. Fisica- São João, 2004.
Em entrevista a Carla Loureiro,
mente, sei e sinto que ainda tenho muito para dar13.
Notícias da Covilhã, 29-10-2004.
12

13
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Em entrevista a Anabela Mota Ribeiro,
Elle, Setembro de 2005.
15
Em entrevista a Alexandra Lucas
Coelho, Público, 10-09-2004.
16
Em entrevista a Alexandra Lucas
Coelho, Público, 10-09-2004.
14
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Roriz percebera, na criação de Confidencial, que estimular improvisações nos intérpretes, a
técnica com a qual havia construído anos e anos de espectáculos, não pode ser considerada um dado
adquirido. Comecei a ver, nos ensaios, a pobreza das improvisações. Não pode ser só sensação, falta a
riqueza do subtexto, dentro da linguagem e da expressão física de cada um. Para se saber aproveitar as
ideias e transcrevê-las em movimento, é preciso técnica: é a inspiração, sim, mas seguida de técnica. Não
são gestos vazios de sentido, não se pode perder de vista de onde aquele gesto vem e para onde vai. Tem
de se ter imagens, evoluir, senão as coisas perdem-se na brincadeira do gesto. Eu descobri, racionalmente
e depois fisicamente, o meu próprio método de improvisação, mas não se pode estar à espera que as pessoas saibam. Não sabem, ninguém lhes ensinou. Ou têm instintivamente… Mas também não somos
todos coreógrafos. Uma jovem bailarina a quem eu peça para improvisar, por muita garra e vontade,
não tem a experiência de todos os coreógrafos por quem passei, todos os espectáculos que vi, tudo o que
aprendi, milhares e milhares de horas de trabalho. E, numa entrevista recente, acedeu a mostrar
como faz. Eu sei que isto é para escrever… Mas explico-lhe e talvez consiga transcrever [fecha os olhos
e o movimento passa a acompanhar aquilo que diz]. Penso numa pessoa que me deixou e que eu desejava. Ele era deste tamanho. Eu gostava de lhe pegar no pescoço e de o trazer para mim e de o embalar. Mas ele já não está cá, não existe nada agora [cessam os movimentos e volta a falar comigo]. Eu
posso realmente só fazer isto [os gestos], isto, isto. Que é nada! 14
Para Confidencial, Roriz começou por compilar um arquivo de imagens que partilhou com os
intérpretes — prisioneiros de guerra pendurados de cabeça para baixo; bonecas imersas na água; uma
mulher simulando sexo com um boneco; pilhas de sapatos, de livros, de jornais, de polaróides, de lixo;
chapéus amontoados; candeeiros; velhas malas de viagem; uma imagem de Peter Greenaway (O Cozinheiro, o Ladrão, a Mulher Dele e o Amante Dela); uma fotografia de Man Ray; um homem e uma
mulher na rua vestidos de cerimónia com vasos de flores na cabeça…15 — pedindo-lhes que escrevessem
uma frase para cada imagem. Propôs-lhes ainda que respondessem a um inquérito sobre vários temas
(quotidiano, amor, sexo, viagem, etc.), com histórias ou ecos de experiências por que tivessem passado. Com este material começou a coreografar, a desenhar movimento a partir das improvisações
que, agora, eram as suas. E de demonstrar como se improvisa, coisa que nunca tinha imaginado
ser preciso fazer. Não lhes passei só a ideia da improvisação. Improvisei primeiro, com um deles a gravar em vídeo. Fiz quase tudo o que eles fazem. Estou outra vez a passar do meu corpo, que está numa
fase mais activa, mais viva, para o dos bailarinos. É um processo muito directo. Quando eu faço, posso
explicar melhor como cheguei ali 16.
Os depoimentos dos bailarinos acompanham esta metodologia. É a peça mais livre, que mais
viagens pode propor a uma pessoa que se deixe ir com o trabalho. Há ali um cruzamento de coisas coreografadas pelo corpo da Olga com coisas saídas do nosso corpo, misturam-se de tal forma que nós já nem
sabemos o que é o quê, explica Pedro Santiago Cal. Catarina Câmara concorda, frisando a liberdade permitida: este trabalho foi muito mais direccionado pela Olga em termos coreográficos. Mas se uma
coisa não funciona bem, temos a consciência de que podemos alterá-la e a Olga também nos dá esse espaço. Porque as pessoas têm de ser flexíveis e inteligentes. A bailarina também confessa dificuldades:
senti-me num caos, talvez porque fui mais longe. Senti-me muito confusa, mas isso não é mau, não é
contra a minha natureza trabalhar no caos. Sobretudo se tiver alguém que diga «faz antes assim agora».
Mas senti uma responsabilidade tremenda. É um trabalho feito de fragmentos, um mosaico. Se calhar
no fim dá um puzzle: mas as peças são todas soltas e não se percebe nada. É um trabalho muito irónico.
Há sempre um esgar: a paixão existe, o amor, mas existe também o patético, o ridículo… Há esse lado
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Catarina Câmara e Francisco Rousseau em Confidencial.
Companhia Olga Roriz, 2004 (fot. Vítor Roriz)

Em entrevista a Alexandra Lucas
Coelho, Público, 10-09-2004.

17

Pedro Santiago Cal em Confidencial.
Companhia Olga Roriz, 2004 (fot. Vítor Roriz)

de dia e noite, essa dialéctica entre dois mundos. Tem a ver com a paixão, mas também com o desmistificar essa paixão com um sorriso. Com um «se calhar não é tão importante, amanhã, quem sabe, tudo
se erguerá de outra forma»…
Desmistifica-se também o ontem e o hoje: a banda sonora e os figurinos, assinados por Roriz,
cristalizam pedaços de vidas passadas. Catarina Câmara usa, na cena da «noiva», o vestido do primeiro casamento de Roriz. Aquele vestido já tinha entrado em imensos ensaios. É preciso reciclar, são
peças que não são mais feitas. Vestidas por outras personagens, têm outro valor. É comum nos meus espectáculos irem-se acumulando memórias. Ouvem-se quatro diferentes versões de My Funny Valentine (de Eartha Kitt, Chet Baker, Miranda Sex Garden e Rachelle Ferrell), assinalando a passagem
do tempo — que é ainda sublinhada, como um deslocamento, pela presença de uma menina de
quatro anos que regularmente invade o palco para captar, com a sua máquina de polaróides, cenas
de desconforto, a que não é suposto as crianças assistirem.
Ainda antes de se fixar tematicamente, pairava já uma palavra. Confidencial. O título veio logo ao
início. Fosse qual fosse o tema, a intenção era procurar o nosso sítio mais profundo, mais negro, mais escondido, sobre o qual ainda não nos debruçámos17. Uma das frases iniciais, pronunciada com suficiente sarcasmo, era: this has the appearance of game. But it is not. This has a lot of intention. As «intenções» da
coreógrafa, ficámos a conhecê-las no programa do espectáculo: pretendo que cada um de nós se dispa de
si e se perca num mundo de ilusões. Manipular o tempo, o espaço. Mentir descaradamente. Criar uma velocidade que não dê hipótese a reflexões. Encaminhar tudo para a vertigem. Conseguir que o caos se instale, não pela desordem ou sobreposição de cenas mas como uma consequência inevitável. Queria ainda que
tudo fosse encarado como um jogo lúdico, idealista, ilógico, controverso, absurdo. Que a palavra «confidencial» se tornasse mais do que um título e se desdobrasse em matéria de reflexão, individual e colectiva.
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Luís Rodriguez, Pedro Santiago Cal, Adriana Queiroz, Catarina Câmara e Francisco Rousseau
num ensaio de Confidencial. Companhia Olga Roriz, 2004 (fot. Rodrigo César)

A criadora considera este trabalho um produto da observação do quotidiano, mais social, mais
distanciado, para a qual criou uma estrutura de repetição dentro de cada uma das muitas cenas que o
compõem18. A circularidade da acção, pontuada de clichés comportamentais e de burlesco delirante19,
e a extensão de cada uma das cenas, resultaram num trabalho de 160 minutos, a mais longa coreografia da carreira de Roriz. Característica que Luís Madureira, por exemplo, desdramatiza: no trabalho da Olga nota-se uma grande exigência, que é produto de uma grande elaboração, de um raciocínio
sobre as coisas… E isso entusiasma-me. Há uma maturidade na utilização dos materiais, nas componentes do espectáculo. Ela continua a surpreender, nem que seja numa coisa tão simples como a ousadia na duração do Confidencial, na fruição do tempo. Houve pessoas que acharam péssimo. Eu acho
que ela tem coragem em assumir a utilização do tempo. Mas que stress é este? Tenho enorme prazer em
deixar-me instalar naquele espectáculo. Também não tem importância se a certa altura bocejar durante um minuto. Porque isso não significa indiferença; significa, pelo contrário, uma espécie de instalação
de paz interior que me permite resistir àquela passagem do tempo.
O regresso de Roriz a uma abordagem de escrita coreográfica mais dirigida, que se manifestou
nitidamente em 2004, no processo de criação de Confidencial, foi um dos dividendos do trabalho
anterior, Pedro e Inês, e da necessidade de a conceber em apenas três semanas. Mas, na realidade,
essa consciência tem origens mais recuadas, especificamente, na sua experiência docente, que desenvolveu de forma mais continuada desde 2002, na Escola Superior de Dança (depois de ter leccio-
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Em entrevista a Cristina Peres,
Expresso, 11-09-2004.
19
Em entrevista a Alexandra Lucas
Coelho, Público, 10-09-2004.
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nado Repertório Moderno no Conservatório em 1995/96). Solicitada
por três ocasiões, Roriz dirigiu oficinas
semestrais de composição coreográfica, das quais resultaram as co-criações
Stand By (2002), By Me e Cariátides
(2004). Apesar de serem co-criações, ela
consegue incutir a sua maneira de sentir, e acabam por ser exercícios que transpiram Olga por todos os lados, partilha
Luísa Taveira. Mas constituíram também oportunidades para Roriz comFrancisco Rousseau, Adriana Queiroz, Catarina Câmara, Luís Rodriguez e Pedro Santiago Cal
em Confidencial. Companhia Olga Roriz, 2004 (fot. Rodrigo César)
provar uma suspeita: logo no primeiro
dia lancei-as na improvisação e apercebi-me de imediato que muitas eram as
dúvidas quanto à eficácia deste método. Então levantei-me e mostrei. Lançando-me no escuro, estava há
horas sentada, mas arrisquei. Eu sei o que sei fazer, mas nem sempre as coisas saem bem. Naquele momento voltei a ser menina, aquela Olguinha que apenas queria que lhe pedissem para dançar. E dancei.
Todas acharam tocante, mas aí é que está o problema, é perceber o que eu fiz, por onde é que passei, em
que é que pensei. Depois, quando as voltei a lançar na improvisação, todas tentaram reproduzir os meus
movimentos, excepto uma bailarina, que tinha seguido a mesma ideia mas estava a criar da sua cabeça.
Nestes projectos, a coreógrafa trabalhou com futuros bailarinos que viria a convidar, profissionalmente, para a sua companhia, como Catarina Câmara ou Maria Cerveira. Fiz uma audição de dois
dias, conta Catarina Câmara, completamente diferente de tudo o que já tinha visto fazer naquela escola.
Consistia em perceber o que é o aluno, não só como se mexe mas o que diz, o que pensa, para onde é que
ele olha quando não tem sítio para onde olhar. Fui seleccionada e foi um trabalho muito intenso. Senti de
imediato um grande fascínio pela Olga, que me assustou: eu não sou pessoa de idolatrar. Havia uma energia, uma coisa magnética, eu ficava vidrada nas coisas que ela dizia e como nos conduzia. Senti-me a respirar mais! Percebi que ela ia mudar a minha vida. E teria mudado, mesmo que eu só tivesse feito aquele
trabalho. A coreógrafa retorque: nunca dei oportunidades a ninguém. Quando vi a Catarina Câmara,
pensei: quem é esta mulher? É um touro! Eu é que tenho de me dar a oportunidade de trabalhar com ela.
Maria José Fazenda, outra das docentes da Escola, dá conta desta faceta que considera extremamente importante, mas desconhecida: o trabalho da Olga como pedagoga. É uma mulher de uma enorme
generosidade e, quando trabalha com estudantes, temos sempre testemunhos de uma grande preocupação pedagógica e um grande respeito pelo indivíduo, pelo bailarino. Isso deve ser salientado, este respeito
pela individualidade, por aquilo que é particular e diferente, porque conduz os intérpretes na procura
de si dentro de si. Estes seus trabalhos de carácter pedagógico têm repercussões na dança portuguesa: não
é só o que chega ao palco que é importante, mas também aquilo que se faz no domínio pedagógico.
Numa entrevista, Roriz dá conta das suas últimas reflexões sobre a formação do bailarino: os bailarinos não podem ser só uns meninos de coro ou umas máquinas… As exigências hoje são muito maiores.
O método de trabalho é muito complexo, há uma série de referências que são pedidas… Um bailarino tem
de ler, tem de ter uma formação cultural, estar atento. Não pode ser só um «bicho» de estúdio. É bom o
Em entrevista a Rui Jorge Cabral,
intérprete de dança ter uma boa dicção, saber cantar, ter outro tipo de capacidades20. Para José SasporO Açoriano Oriental, 11-03-2006.
20
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Alunas da Escola Superior de Dança em Cariátides. 2004
(fot. Rodrigo César)
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Alunas da Escola Superior de Dança em Cariátides. 2004
(fot. Rodrigo César)

Em entrevista a Helena Teixeira da
Silva, Jornal de Notícias, 31-01-2004.
22
Em entrevista a Ana Vitória, Jornal de
Notícias, 19-01-2000.
21

tes, que foi professor de Roriz, é precisamente na formação que reside o carácter distintivo do trabalho da coreógrafa: o mais importante para julgar a obra da Olga hoje é a consciência de que a arte
da dança é uma arte de transmissão das obras do passado. Por muito que se invente, tem de se conhecer
o que foi feito, para se poder ir mais longe. Mas em Portugal, talvez por falta de tradição, achou-se que
era possível entrar na dança sem ter passado pela dança. A Olga tem essa vantagem, tem no corpo um
pouco de toda a história da dança: algum repertório tradicional, a técnica, os modernos que passaram
pela Gulbenkian… Emancipou-se através dos ateliers coreográficos e encontrou uma via pessoal, alicerçada sobre um conhecimento íntimo e vivido no próprio corpo. Essa é talvez a mais importante lição do
triunfo da Olga: além da capacidade que tem, sem a qual não se faz nada, há o conhecimento, sem o
qual também se faz pouco e gasta-se depressa.
Desde que fundou a sua companhia de autor, porém, Roriz tem encontrado dificuldades em
ver essa carreira e essa capacidades reconhecidas. Pelo menos, num reconhecimento que se traduza
em condições estáveis de criação e de circulação, já que a sua obra tem sido regularmente distinguida e premiada. Mas, como costuma dizer, isso não lhe garante o trabalho: eu não preciso de vénias,
preciso de verbas21. Quando, em 1998, se viu forçada a fechar a companhia, vinha beneficiando de um
financiamento anual na ordem dos 112 mil euros. O apoio pontual que então lhe foi atribuído, de
12 500 euros, para Os Olhos de Gulay Cabbar, não permitiu que mantivesse uma equipa de trabalho
nem um ritmo criativo metódico, situação que regularizou a partir de 2000, quando voltou a receber um apoio anual e encetou o processo de ensaios de Código MD8. Contudo, para este regresso
à criação de grupo, o financiamento continuava a ser diminuto: 45 mil euros. Acho este subsídio uma
ofensa22, declarou aos jornais. No triénio seguinte, conseguiu maior estabilidade, contando até 2003
com uma verba de 62 mil euros anuais, montante que o Ministério da Cultura duplicou em 2004
(ano em que lhe atribuiu o Prémio Almada) e nos anos seguintes, para 125 mil euros.
Mas a desigualdade do reconhecimento institucional, queixa que partilha com muitos artistas
activos na área da dança, tem-lhe merecido comentários magoados: este país teve o condão de detur-
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par o conceito de «projecto», «projectar», «projecção» e reduzi-lo a dossiers apresentáveis, com as continhas certas, as fichas em anexo bem preenchidas e de preferência cheias de conceitos indecifráveis. Gostaria de uma continuidade em crescimento e bem longe da dependência institucional. Mas é impossível 23.
Para a coreógrafa, os financiamentos públicos são uma inevitabilidade: nada em Portugal se consegue
auto-sustentar com a qualidade exigida. Consegue-se às vezes fazer milagres com aquilo que o Estado
dá. Mas auto-sustentar-se, não24. Outro dos depoimentos, menos contido, torna-se bastante esclarecedor: já investi tudo o que podia, milhares de contos. É o meu dever. Mas já não tenho possibilidade de ser mecenas da minha própria companhia. A sorte é eu ser reformada da Gulbenkian, o que tem
sido a sustentação da companhia, há anos, o que é irónico. Já me aconteceu ter de pagar aos bailarinos
do meu bolso. Foi difícil, mas possível. Mas outras condições financeiras permitem outras metas. Pode-se
ter um agente, por exemplo. Uma companhia independente, com trabalho feito, que tem feito escola, tem
de receber apoio e ser bem tratada. O problema é não haver coragem política para banir quem não tem
qualidade. Há quem trabalhe arduamente durante anos, mas o resultado, por vezes, não está ao nível do esforço. E isso deve ser posto na balança. Temos de ter pessoas no poder que saibam o que se está a fazer! 25
Mais uma vez, como tem acontecido ciclicamente na sua carreira, o período de visibilidade
experimentado nos últimos anos trouxe consigo uma vontade institucional de deslocar a companhia, visando a concessão de um espaço de trabalho e condições à altura. Agora, sopravam para
Faro os ventos favoráveis, tendo a coreógrafa sido sondada pelo Ministério no sentido de equacionar mudar-se para a cidade que, em 2005, foi Capital Nacional de Cultura. Uma das medidas de
descentralização seria, assim, propiciar a instalação da companhia naquela cidade, equipada com
um novo teatro municipal, assegurando triplicar o financiamento, para 360 mil euros. A proposta
chegou a ser debatida e noticiada: pela sua natureza e espaços que oferece, Faro seria a cidade menos
dolorosa para deixar Lisboa26. Mas, como noutras ocasiões, não foi avante. A Companhia Olga Roriz mantém um protocolo com a Companhia Nacional de Bailado, instalada no Teatro Camões,
que lhe permite beneficiar de equipamento técnico, apoios de divulgação e, principalmente, estúdio
para ensaiar. Resolve o problema do espaço de ensaio e representação, mas é uma casa muito grande…
E ficamos dependentes da bilheteira. É um risco, porque tenho de pagar aos técnicos, independentemente
da adesão do público. Aquilo de que eu preciso agora é megalómano. Pelo menos, para este país. Quero
um teatro que seja meu e um financiamento que permita que a companhia possa crescer, com um elenco fixo. Para lhe poder dar a visibilidade que merece. Nós somos apenas oito e multiplicamo-nos por várias funções: eu faço de tudo, desde coser vestidos a receber o Presidente da República27.
Longe ficaria a «aventura» internacional, praticamente inexistente desde o estabelecimento da
sua companhia. Mas, se lamenta o tratamento ingrato que aqui recebe — ser coreógrafa em Portugal é duro e por vezes desencorajador, como tudo em Portugal. O país é indisciplinado e desorganizado
e ninguém se entende. Mas também é belo e gratificante, como tudo em Portugal 28 — também não lamenta ter «falhado» uma carreira internacional. Não me atormenta. Este é o meu país. Foi aqui que
aprendi tudo. A minha grande viagem foi de Viana do Castelo para Lisboa, era a oportunidade. Por
volta dos 18 anos, pensei ingressar na escola do Maurice Béjart e a minha mãe não me deixou. Ainda
bem! Faço falta aqui, como criadora29. Noutra entrevista, concretiza: no estrangeiro sou bem tratada
e bem remunerada mas, se não saí do país com 20 anos porque tinha um fantástico futuro no Ballet
Gulbenkian, não sairia aos 40. Se me escapou uma carreira internacional, uma casa em Nova Iorque
ou Londres e outra em Lisboa, pouco importa. Só encontro uma explicação: nunca senti vontade nem
necessidade 30.
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Em entrevista a João Vaz, Correio da
Manhã, 22-06-2006.
24
Em entrevista Rui Jorge Cabral,
O Açoriano Oriental, 11-03-2006.
25
Em entrevista a Sílvia Souto Cunha,
Visão, 25-08-2005.
26
Em entrevista à Agência Lusa,
07-11-2005.
27
Em entrevista a Helena Teixeira da
Silva, Jornal de Notícias, 31-01-2004.
28
Em entrevista a Ana Leonor Martins,
Magazine Artes, Outubro de 2005.
29
Em entrevista a Sílvia Souto Cunha,
Visão, 25-08-2005.
30
Em entrevista a Ana Leonor Martins,
Magazine Artes, Outubro de 2005.
23
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A «grande viagem» de Viana para Lisboa não
aprisionou Roriz à capital. Apesar de nunca ter deixado de residir em Lisboa, os anos mais recentes da
sua carreira levaram-na a apresentar-se em múltiplas
cidades, acompanhando o crescimento da rede de
teatros municipais equipados, reabilitados ou construídos de raiz. Muitos trabalhos foram inclusivamente estreados nessas cidades, segundo protocolos de
co-produção que asseguravam a viabilidade financeira
dos projectos. Código MD8 estreou em Viana do
Castelo, Jump-Up-And-Kiss-Me estreou em Coimbra, Não Destruam os Mal-Me-Queres em Lisboa (embora o rastilho da criação tenha sido em Palmela),
Daqui em Diante em Sintra, O Amor ao Canto do Bar
teve estreia absoluta em Faro, Felicitações Madame II
só pôde ser visto na ilha do Farol… E as criações vão
encontrando pequenos circuitos de apresentação,
embora menos do que seria desejável. Há consciência de que as promessas de descentralização ainda
não surtiram, no seu caso, resultados visíveis: dizem
que, em Lisboa, o meio está estrangulado, que é mais fácil arranjar financiamentos e instalações noutras cidaNuma sessão fotográfica em 2002 (fot. Jorge Nogueira)
des… Mas creio que quando uma companhia se desloca
para fora de Lisboa, não pode só apresentar as criações e
ir-se embora: tem de formar públicos31. Mesmo assim,
por vezes, assumem-se riscos, como referiu a propósito de uma apresentação em Castelo Branco: certos públicos são muito flutuantes, tanto enchem uma
sala como não. Creio que isso é um fenómeno do interior. E por isso tenho um grande receio. A apenas
uma hora do espectáculo não faço uma ideia de quantas pessoas vão estar. Deixa-me muito preocupada porque gosto de passar por um sítio e ter a noção de que deixei alguma coisa além do suor dos bailarinos no palco. Claro que, nem que estivesse apenas uma pessoa na plateia, ela seria o nosso público.
Mas é muito melhor quando temos uma casa cheia32.
Se há pergunta que todo o espectador formula, é: mas de onde vem este título? Não Destruam
os Mal-Me-Queres. A autora explica. O título surgiu quando estive três meses a trabalhar com O Bando,
em Vale de Barris, aquele sítio fabuloso. E aquilo é um campo de malmequeres. João Brites toma agora a palavra: é curioso, porque as pessoas não se lembram de ter lançado aqui sementes. Mas num certo
momento, em Abril, Maio, isto enche-se de malmequeres, que atingem a altura de uma pessoa: a pessoa entra dentro dos malmequeres! Tivemos de planar aquela zona para instalar a estrutura do cenário,
um tetraedro grande, com nove metros de altura. E Roriz retoma: nós já chorávamos a cada malmequer que era preciso arrancar, aquilo era tão lindo… Aquela frase ficou comigo, aquele ambiente e a relação que ali se criou. A sensação de ter perdido os malmequeres foi a única coisa má que aconteceu. Na
Em entrevista a Sílvia Souto Cunha,
Visão, 25-08-2005.
altura, disse ao Brites que o meu próximo espectáculo se iria chamar Não Destruam os Mal-Me-Queres,
Em entrevista a Carla Loureiro,
em sua homenagem e em homenagem aos malmequeres. Não sabia sobre o que seria, mas havia de arNotícias da Covilhã, 29-10-2004.
31
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Adriana Queiroz em Não Destruam os Mal-Me-Queres (sessão fotográfica promocional).
Companhia Olga Roriz, 2002 (fot. Alceu Bett)

ranjar qualquer coisa. E assim foi. Cheguei a esta relação do corpo com a nossa fragilidade, associei o
lado efémero que nós temos à própria movimentação dos malmequeres, que acordam de dia e se fecham
à noite. Tem a ver com o ser humano, esta coisa frágil mas ao mesmo tempo muito robusta: o malmequer é muito robusto em baixo, está muito enraizado no chão, arrancar não é nada fácil. Então, foi
quase como que uma memória do passado que andou à procura de um espectáculo33.
Ao deixar de ser enigmático, o título abre caminho para os propósitos da coreógrafa, que passaram pelo mote uma peça em cinco actos, cinco factos e cinco pactos — ou seja, uma obra estruturada em
cinco actos, com uma duração determinada, cada qual abordando um facto em redor dos significados do corpo humano; e cinco pactos, os firmados numa espécie de compromisso (mas já não a
cumplicidade celebrada em Código MD8, dado que este trabalho não foi ancorado em práticas de
improvisação). A grande diferença entre este espectáculo e o anterior Código MD8 é que, pela primeira
vez, tenho um guião à partida, extremamente especificado. Isso assustou-nos a todos. Estava tudo lá escrito como deve ser, a ordem dos temas, toda a pesquisa, o desenvolvimento… O trabalho é sobre o corpo, mas
não sobre o corpo do ponto de vista do bailarino: o corpo do ponto de vista da pessoa, o corpo que todos temos, os reflexos deste corpo, o que fazemos com ele, a volúpia, o desejo, o narcisismo, a provocação, o mimetismo… É um trabalho sobre um nós universal, mas do ponto de vista deste veículo que é o corpo. Tenho
a sensação que ando há muito tempo a fugir do corpo. E o problema é que quando uma coreógrafa fala do
corpo toda a gente pensa que é o corpo do bailarino. Mas não. É o nosso corpo, esta claustrofobia de estar
aqui e não estar, de termos nascido aqui e não podermos sair daqui, de amarmos e desejarmos o outro34.
No primeiro acto, lê-se um texto adaptado de O último ano em Marienbad, de Robbe-Grillet.
O trabalho inicia-se com uma imagem fortíssima de Francisco Rousseau, nu, iluminado obliquamente
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Em entrevista a Mónica Guerreiro,
Blitz, 29-01-2002.
34
Em entrevista a Mónica Guerreiro,
Blitz, 29-01-2002.
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Rui Rosa em Não Destruam os Mal-Me-Queres.
Companhia Olga Roriz, 2002 (fot. Alceu Bett)

António Laginha, Correio da Manhã,
02-02-2002.
36
João Mendes Ribeiro (2004), catálogo
da exposição Arquitectura e Design de
Portugal 1990-2004, Triennale de
Milano.
37
Em entrevista a Lucinda Canelas,
Público, 09-01-2004.
35
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Adriana Queiroz em Não Destruam os Mal-Me-Queres.
Companhia Olga Roriz, 2002 (fot. Alceu Bett)

por Clemente Cuba, e estendido sobre uma espécie de altar flutuante. Rodando sobre si próprio, lentamente, precipita-se no vazio acompanhado do ruído de estilhaços. Este é o ponto de partida para uns
bons 75 minutos de «emoções fortes» em que a obsessão, o desejo, a violência, a inconsequência e uns leves toques de humor nos trouxeram uma Olga Roriz mais interessante. Cruzando «intimidades» mais
ou menos idiossincráticas — ou mesmo desviantes — de todos os intervenientes, a coreógrafa propôs um
trabalho minucioso e, por vezes, vibrante, que terá deixado poucos indiferentes35.
A música traça um arco inesperado, de Strauss a Rabih Abou-Khalil, passando por Leo Ferré.
Para a concepção do cenário, João Mendes Ribeiro não imaginou estruturas, mas apontamentos cénicos que brotam da terra: as cenografias para dança constroem-se quase sempre a partir do pavimento
com um certo sentido telúrico. Em Não Destruam os Mal-Me-Queres todos os elementos cénicos e artefactos nascem do plano horizontal com o intuito de enraizar os corpos ao chão36. Os bailarinos — Adriana Queiroz, Joana Von Mayer, Francisco Rousseau, Pedro Santiago Cal, Rui Rosa — davam vida às
múltiplas figurações do corpo, um corpo que é sobretudo massa, músculo e desejo37, mas pleno de contrastes: seres fortes e frágeis ao mesmo tempo, minados de preocupações com a pose, o envelhecimento ou a impressão que deixam no outro. Há uma abordagem comum a todos os «actos»: uma
ironia que perpassa, finíssima, palavras e gestos, emprestando-lhes um sentido de análise comportamental,
de distanciamento sociológico face a vivências que testemunhamos mas de que não somos necessariamente cúmplices. É esta imposição analítica que enquadra o espectáculo numa categoria que diria incarac-
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terística face à linha autoral de Roriz: uma atitude irónica, alimentada a humor e fixações (as do seu
universo temático), que lhe confere a amplitude para alcançar sentidos múltiplos e permitir diversas leituras. Há um programa: mas esse é toldado pela incerteza que implica a utilização do humor (a doses
de alfinete). Não Destruam os Mal-Me-Queres destaca-se claramente por recusar ser contemplativo e
se conceder interpretações excepcionais, sequências de movimento (predatório ou provocatório) extraordinariamente bem conseguidas, por corpos que mostraram, perto do fim, consumir-se colectivamente
num exercício onírico feito de sombra, reflexo e sincronização38.
Imediatamente depois deste trabalho, o grupo organizou-se em torno de uma nova peça, a estrear no Teatro Académico Gil Vicente, por ocasião de Coimbra Capital Nacional de Cultura 2003.
Em Jump-Up-And-Kiss-Me, o protagonista é o amor: histórias de amor em roleta russa, paixões que
o seu tempo proibiu e que a história imortalizou, como as de Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, Hamlet
e Ofélia, Kafka e Milena, Afrodite e Apolo, Salomé e São João ou Pedro e Inês. Amores feitos tragédia.
E é sempre o amor — um amor erótico, sobredimensionado, experimentado até ao âmago — que habita o sentido destes corpos em movimento incessante, lascivo, sensível e visceral 39. Mas o grupo surgiria transfigurado pela entrada de novos elementos na companhia — caso de Catarina Câmara — ou
pelo reencontro com elementos que, não sendo desconhecidos, o eram neste contexto de trabalho.
Paula Pinto, por exemplo, tinha saído do Ballet Gulbenkian quando recebeu o convite para entrar
em Jump-Up-And-Kiss-Me. Esta colaboração foi uma lufada de ar fresco na minha vida. A Olga tem
sempre esse efeito em mim. É uma pessoa que abana, que provoca uma sensação, que faz mudar de ideias.
O trabalho com ela sempre despoletou em mim a necessidade de estar à procura. Sempre foi muito intenso, porque gosto de explorar, fazer perguntas, ir até ao fundo das coisas. Esse processo é maravilhoso
porque a Olga vai dentro e vai fora e vai dentro outra vez — tem um objectivo estruturado, mas muita coisa pode mudar, porque podes pesquisar tranquilamente, sem medos, sem vergonhas, sem pruridos,
sem preconceitos. Não havia pressa, nem aquela pressão para fazer, fazer, fazer. Procura, desenvolve,
cresce, aprende, pesquisa, morre, nasce. Tudo isso enriquece o trabalho da Olga, e enriquece-nos a nós. Essa
intimidade, essa humanidade, o estado de espírito em que estamos nesse dia, esse espaço aberto a quem
tu és. Com a Olga todo o processo é altamente intenso e criativo. Não se consegue trabalhar assim com
todas as pessoas. Já para Francisco Rousseau, outro ex-bailarino da Gulbenkian e colega de longa
data, essa flexibilidade implica também dificuldade e disponibilidade, requer uma certa experiência
de vida, maturidade, porque nos são pedidas coisas difíceis. O método da Olga é bastante extenuante e
cansativo, explora-nos de uma forma física e mental. Somos envolvidos na criação, trazemos trabalho
para casa, temos de levar coisas feitas. O cérebro continua a trabalhar, não é um trabalho que a pessoa
esquece mal chega a casa. Com ela há um envolvimento 24 horas por dia.
Aos 40 anos, o bailarino abraçou o desafio de integrar a Companhia Olga Roriz, iniciando um
tipo de trabalho muito diferente daquele a que estava habituado. Só depois de me ter reformado é
que tive esta nova experiência com ela. No Ballet Gulbenkian não havia essa hipótese: além de ela não
o fazer, porque já levava os bailados feitos, eu próprio não tinha maturidade. Nesta nova fase, senti que
o teatro-dança me iria enriquecer um pouco mais. Evoluí imenso como bailarino e como pessoa, porque
me abriu o leque do que há para fazer em cena, sem ser limitado à coreografia… Nós temos tanto para
dar, de formas tão diferentes… A Olga mexeu muito comigo, tirou de mim muita coisa que eu nem sabia que podia dar. E eu aproveitei. Dei asas à imaginação, fiz coisas que nunca pensei fazer. Ela foi a
porta aberta para nos expandirmos. Quase criávamos o espectáculo em paralelo com ela, permite-nos
contribuir para a criação, colaborar na montagem do espectáculo. Dá-nos as ideias para trabalhar, e vamos
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Mónica Guerreiro, Duas Colunas,
Março de 2004.
39
Mónica Guerreiro, Duas Colunas,
Janeiro de 2004.
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Francisco Rousseau, Catarina Câmara, Didier Chazeau, Gonçalo Amorim, Pedro Santiago Cal e Paula Pinto
num ensaio de Jump-Up-and-Kiss-Me. Companhia Olga Roriz, 2003 (fot. Alceu Bett)

Alexandra Lucas Coelho, Público,
10-09-2004.

40

fazendo os sketches, que ela depois aproveita ou não. Para Confidencial, Francisco Rousseau contribuiu
com uma cena, o contador de histórias, que vai tirando marionetas de uma mala, algo que vem do seu
quotidiano de pai de duas filhas 40. Depois de Não Destruam os Mal-Me-Queres e de Jump-Up-And-Kiss-Me, Confidencial foi o seu terceiro e último trabalho com a Companhia Olga Roriz.
O elenco ficaria completo com Didier Chazeau — bailarino da Companhia Nacional de Bailado que Roriz reencontraria depois em Pedro e Inês —, Catarina Câmara — «descoberta» na Escola e
que, depois de um período de estágio, entraria profissionalmente na Companhia — e duas pessoas
cuja principal experiência de interpretação era na área teatral, Pedro Santiago Cal e Gonçalo Amorim.
E ainda… Olga Roriz, numa participação como intérprete absolutamente inédita se atentarmos aos
dez anos da Companhia (ao longo dos quais só interpretou solos). Explica a coreógrafa que a necessidade de integrar o espectáculo se sentiu, antes de mais, dramaturgicamente: percebi que o Pedro era
uma pessoa que poderia estar ao meu lado pela sua maneira de ser e de trabalhar. A forma como assistia aos
ensaios, como conversava comigo sobre isso, a atenção com que seguia a construção dramatúrgica, indiciam
um pensamento e um esforço de análise que não é natural para um intérprete. Convidei-o para meu assistente de dramaturgia e cenografia. Ao início estava assustado, porque estavam primeiros bailarinos da Gulbenkin e da Companhia Nacional de Bailado… Eu acalmava-o dizendo que «mexer é mexer e pensar é
pensar, e tu estás aqui para me ajudar a pensar». É evidente que se aprende muito ao ver aquelas pessoas a
construir personagens, mas eu precisava dele do lado de cá. Não iria convidar um cenógrafo porque eu sabia exactamente que cenário queria e precisava de alguém que me ajudasse a executar: não ia dizer a ninguém que queria quinhentas mil cordas penduradas… Foi depois, dois meses depois de começarmos, que
apareceu a necessidade de haver um Olimpo, um Apolo e uma Afrodite. E não podiam ser os outros intérpretes, porque esses fazem as personagens terrenas. Então olhámos um para o outro e… Agora toca-nos a nós.
Pedro Santiago Cal explica que são essas decisões de direcção, completamente imbricadas com
a vivência pessoal, que constituem o fascínio que sente pela coreógrafa: a Olga não tem medo de
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misturar o trabalho com a vida.
Não tem medo dessa exposição. Os
sentimentos estão ali. E isso pode
parecer uma coisa negativa, mas é
o contrário: é muito boa. Isto de
ela num momento parecer que está
doida porque está apaixonada e
então decide agarrar na história
com o seu amante e pô-los em cena
a interpretar o casal fulcral da história — Afrodite e Apolo — é algo
de fascinante. Porque depois já não
interessa o que há ali de verdade e
se de facto aquele casal em cena é
Francisco Rousseau, Olga Roriz, Catarina Câmara, Didier Chazeau e Gonçalo Amorim
num ensaio de Jump-Up-and-Kiss-Me. Companhia Olga Roriz, 2003 (fot. Alceu Bett)
mesmo um casal apaixonado. Mas
se isso traz elementos fortes para o
trabalho, é genial. E isso faz parte
do conhecimento que ela tem, da sua sensibilidade e da sua genialidade. Ela acredita e arrisca. Encontro nela alguém que está permanentemente a correr riscos.
Para Didier Chazeau, Jump-Up-And-Kiss-Me foi uma experiência radicalmente inovadora na sua
experiência de bailarino: nunca me tinha acontecido ter documentos para ler, coisas para estudar. Com outros coreógrafos, em clássico ou em contemporâneo, a iniciativa de ir à procura de informações foi sempre
minha. Nunca nenhum coreógrafo me tinha dado livros para ler. Até o aquecimento não era normal: fomos
à piscina uma hora, todos os dias, durante um mês e meio. A abordagem é completamente diferente. E mal
chegávamos da piscina fazíamos logo uma improvisação. Assim! Mexe, faz um movimento. Para mim era
muito difícil. Pouco a pouco, fiz a minha procura. Algumas personagens estavam distribuídas, outras eram
definidas através do processo. Ela ajudava-nos a encontrarmo-nos, mais através de ideias do que com movimentos. Então era preciso falar sozinho, improvisar sobre um tema que não é nosso… Não é fácil. Encontrei-me em vários sítios. Foi um processo muito enriquecedor. A Olga foi muito longe em relação a mim, a
percepção dos meus movimentos, onde é que se podia ir. E disse-me no fim: ainda há muito a trabalhar contigo. Ainda há muito para explorar. No Jump-Up-And-Kiss-Me, aconteceu-me pela primeira vez ter uma
grande segurança na estreia. Normalmente, começo a sentir-me pronto ao fim de quatro ou cinco espectáculos. Em 30 anos de carreira, foi o primeiro espectáculo que eu me sentia pronto para fazer.
Curiosamente, no seu caderno de anotações, Olga Roriz «apresenta» este espectáculo enumerando as dificuldades que o mesmo lhe colocava: como diria a jornalista Maria João Caetano, um
projecto que se propõe contar a história do mundo através de beijos — como se fosse possível contar a
história ignorando guerras, eleições, revoluções e bolsas de valores, como se fosse o amor o grande fio condutor da civilização 41. E a coreógrafa encontrou uma dificuldade por cada intérprete:
Dificuldade n.º 1: este projecto parece relativamente óbvio na sua compreensão, fácil de referenciar
nas nossas vivências pessoais, sem grandes questões ideológicas, sociais ou religiosas.
Dificuldade n.º 2: encarnar personagens lendárias e históricas do conhecimento comum. Personagens já imaginadas por todos, e recriadas por tantos.
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Maria João Caetano, Diário de
Notícias, 23-02-2003.
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Dificuldade n.º 3: o amor e a paixão, conceitos dificilmente
explicáveis.
Dificuldade n.º 4: acrescentar uma nova visão a cada personagem, retirada do tempo e do espaço sem, no entanto, perder
compreensão e expressar em cada uma todo o esplendor da
paixão, descobrindo todas as suas facetas.
Dificuldade n.º 5: encontrar um fio dramatúrgico não sendo
fiel à cronologia dos acontecimentos.
Dificuldade n.º 6: criar uma simultaneidade de acções e de
cruzamentos de personagens, sem retirar clareza.
Dificuldade n.º 7: descobrir os pontos fortes e fracos das personagens, as acções e situações que simbolicamente vão acertar na alma de cada paixão.
Todo este amor acontece escondido, por baixo de tudo42,
explica a coreógrafa, referindo-se à densa florestação feita de
cordas que constitui o cenário de Jump-Up-And-Kiss-Me,
habitado por casais amorosos cujas histórias, míticas ou
reais, inspiraram incontáveis escritores, cineastas, compositores, pintores. Assim, como explicou Didier Chazeau,
a pesquisa bibliográfica teve um papel importante, incorporando uma partilha de referências que fortaleceu a
Catarina Câmara e Didier Chazeau em Jump-Up-and-Kiss-Me.
construção de personagens. Em seguida, o desenho do moCompanhia Olga Roriz, 2003 (fot. Alceu Bett)
vimento era trabalhado em conjunto, de forma dirigida:
nos duetos, eu tinha uma ideia que os três íamos fazendo
crescer progressivamente. Ao contrário do desenvolvimento
de uma improvisação, eu aqui intervinha sobre o movimento num coreografar a três e a dança fica assim com um cunho mais pessoal. Não deixei que as coisas me fugissem das mãos43. Incompreendidas,
marginais, correspondidas ou não, mas sempre e sobretudo com o carimbo da impossibilidade44,
as relações amorosas proibidas que ocupam um plano inferior são completadas pelo erotismo da
presença de Afrodite e Apolo, deuses que pairam sobre todas as histórias de amor terrenas, estabelecendo um ponto de referência mítico45. Os encontros entre os amantes, porém, não ocorrem sempre
coincidentemente. Há um espaço e um tempo precisos em que tudo acontece: Milena só existe através
da carta que lhe escreveu Kafka. D. Pedro só vê Inês quando já não há nada a fazer para a recuperar 46.
Cristina Piedade assinou a iluminação e a banda-sonora foi entregue à música de Rachmaninoff, explica Roriz: este era o projecto certo para Rachmaninoff, para uma certa tristeza da sua música.
Fiz um guião sonoro que lhe presta homenagem. Mas o espectáculo não convenceu: o trabalho apresenta-se-nos antes de mais como um suspiro. Uma figura enumera nomes femininos que a história, ou a
Em entrevista a Lucinda Canelas,
Público, 25-02-2003.
mitologia, ou as estórias da vida não deixam esquecer. Paixões arrebatadoras e sanguíneas sucedem-se
Em entrevista a Cristina Peres,
por entre as ramadas do lindíssimo cenário que emoldura os intérpretes nos seus desencontros amorosos,
Expresso, 22-02-2003.
Em entrevista a Cristina Peres,
na luta pelo poder, no conflito físico de sensibilidades retorcidas. Cheira a incenso na floresta, no palco
Expresso, 22-02-2003.
Lucinda Canelas, Público, 25-02-2003.
das aventuras passionais. Há figuras encantadas, seres que reconhecemos de antes, prenhes de tristeza e
Em entrevista a Lucinda Canelas,
desolação. Outros recebem-nos embriagados pelo extático sabor da paixão, dolentes pela entrega, absortos
Público, 25-02-2003.
42
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44

45
46
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pela lírica. O léxico de movimentos desenvolve-se em torno
dos mesmos motivos: uma imagem, uma frase, um texto, alternando entre o registo épico e o miserabilista, o totalitário
e o manipulador, o libertador e o sádico. Mas, ao longo da
interminável estrada do leitmotiv, há chavões e tipologias
que se agarram como lapas e matam o crescente potencial
poético. Ou a (inegável) componente estética se absolutiza
ou, como era o caso, se prometia nela ir mais longe, até ao
anunciado «tratado das paixões». E não se conseguiu chegar ao fundo, talvez houvesse muita areia: o que devia ser
evidente perdeu-se, o resto diluiu-se por repetição e abstracção. As palavras podem ter perdido o perfume, mas o auditório continuou a exalar o aroma intrigante do incenso47.
Os primeiros anos da primeira década deste século
foram para Olga Roriz anos de intensa actividade criativa, mas também tempo de balanço e recomeço. E, ainda,
de novas experiências, como a realização cinematográfica. Este movimento de reflexão sobre o seu percurso e a
sua carreira teve início em Janeiro de 2000, com a estreia
de F.I.M. — Fragmentos.Inscrições.Memórias, espectáculo antológico que assinalou o seu regresso ao Ballet Gulbenkian, companhia que viria a ser dissolvida em 2005
— ano em que a coreógrafa se envolveria num outro
projecto de revisitação e comemoração: Felicitações Madame. Três espectáculos «efémeros» (no sentido em que
não voltaram a ser repostos depois da carreira de estreia) e uma média-metragem, também concebida pela coreógrafa, constituíram o programa das festas no ano em que comemorou 50 anos de
idade, 30 anos de percurso profissional e 10 anos de Companhia Olga Roriz. Mas o início da década também trouxe alguns dissabores: em 2003, teve de ser submetida a duas intervenções cirúrgicas,
uma delas a um joelho. Achei que era o fim da minha carreira48. Mas seguiu-se uma rápida recuperação, que lhe permitiu, logo em 2004, interpretar Jardim de Inverno e Os Olhos de Gulay Cabbar, com
a entrega e a expressividade que se lhe reconheceram.
Ainda em 2004, além do Prémio Almada, Roriz foi condecorada com a insígnia de Grande
Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, pela mão do Presidente Jorge Sampaio. Na cerimónia,
que ocorreu a 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, o discurso de Roriz apanhou muitos desprevenidos. Apesar de afirmar desgostar da ideia de um dia dedicado às mulheres, referiu a importância da defesa dos direitos e confessou conhecer uma realidade como a violência doméstica,
dizendo: não acontece só aos outros. Numa entrevista, poucas semanas antes, convidada a recordar
o espectáculo Três Canções de Nina Hagen, a coreógrafa já revelara: quando comecei a coreografar,
chamavam-me «enfant terrible», porque expus uma mulher com a problemática de ter três encontros
amorosos no mesmo lugar. Havia uma paixão exacerbada e uma violência, não de mau trato, mas de
gula do amor. É no confronto que o meu movimento se transforma em espectáculo. Às vezes perguntavam-me porque é que trato mal as pessoas nas peças. Porque as pessoas são maltratadas, respondia. Mal
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Olga Roriz em Jump-Up-and-Kiss-Me.
Companhia Olga Roriz, 2003 (fot. Alceu Bett)

Mónica Guerreiro, Blitz, 08-04-2003.
Em entrevista a Helena Teixeira da
Silva, Jornal de Notícias, 31-01-2004.
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Em entrevista a Helena Teixeira da
Silva, Jornal de Notícias, 31-01-2004.
50
Luís Octávio Costa, Pública,
18-04-2004.
49
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sabia que, mais tarde, viria a ter uma experiência dessas
na minha vida 49.
Mas têm sido também anos extraordinariamente
produtivos no que concerne à mediatização da artista
e da sua presença no espaço público, de uma forma
que apenas sucedera na década de 80. Faz, aliás, prova
da sua popularidade a recorrência com que o seu
nome é referido — por vezes de forma espirituosa e
até roçando o kitsch — na imprensa e na televisão.
Roriz é a única coreógrafa portuguesa referida na verFrancisco Rousseau numa sessão fotográfica do
são nacional do popular jogo Trivial Pursuit. Numa
projecto «Fute.Lomo», 2004 (fot. Olga Roriz)
rábula do programa televisivo Herman SIC, Maria
Rueff deu corpo a uma bailarina «crossover» chamada
Olgalisca. O comediante Pedro Tochas criou um gag
com movimentos coreográficos, que associou recorrentemente ao nome de Roriz, no seu espectáculo Work in Progress. A revista GQ elegeu-a, em 2005, uma das Cem razões para se gostar de Portugal
(59.º motivo de orgulho, e única referência das artes cénicas). O Independente dedicou-lhe, em 8
de Agosto de 2003, uma piada-prenda de aniversário: a bailarina e coreógrafa portuguesa terá hoje
uma surpresa ao atender o telefone. No outro lado da linha estará Lars Von Trier, que, após a recusa de
Nicole Kidman em protagonizar os filmes da trilogia dedicada à América, convidará Olga Roriz a ocupar o lugar. O primeiro filme com a portuguesa, que acumulará o protagonismo com a direcção de
fotografia, será Dancer in Central Park. E no suplemento humorístico Inimigo Público, em 19 de
Março de 2004, figurava uma «notícia» sobre os «extremismos artísticos» da coreógrafa. Bailarinos
de Olga Roriz recusam-se a dar porrada uns aos outros nos espectáculos, era o título. A dança contemporânea portuguesa pode estar perto do fim. Alguns dos bailarinos da Companhia Olga Roriz estão contra
o uso do estalo nas coreografias que a artista tem vindo a desenvolver, ainda que resida aí a característica principal do labor estético de Roriz.
Ainda em 2004, Roriz integrou o projecto Fute.Lomo, organizado pela Embaixada Lomográfica do Porto e Rivoli Teatro Municipal, em ano de Campeonato Europeu de Futebol. A coreógrafa
voltou a um hábito antigo, a fotografia, e retratou Francisco Rousseau, nu, sentado num sofá entre inúmeras bolas de futebol. Olga Roriz pegou no starter kit da máquina Holga e no bailarino para
apresentar a sua versão de um streaker caseiro50. E em 2005 teve lugar outro evento, a exposição de
pintura de Margarida Neto, que sob o título Cinco Peças homenageou a carreira de Roriz ao reinventar (óleo, acrílico e técnica mista) Os Olhos de Gulay Cabbar, Não Destruam os Mal-Me-Queres,
Pedro e Inês, Jardim de Inverno e Confidencial. A exposição esteve patente em Lisboa, no Palácio
Porto Covo, em Maio de 2005 e, já em 2007, pôde igualmente ser vista em Toronto, no Consulado
Português. Esta não foi a primeira vez que o trabalho coreográfico de Roriz constitui tema de uma
exposição: em 1988, Rodrigo César organizara uma mostra de fotos suas, no Centro de Arte Moderna, sobre a obra de Roriz entre 1982 e 1988.
De facto, a popularidade de Roriz torna-se palpável, especialmente a partir de determinada altura, como a própria testemunha em entrevista: as celebrações deram grande visibilidade à companhia.
Começa a haver quem fale comigo na rua, o que só acontecia nos anos 80 por causa do Ballet Gulbenkian.
O Manuel Reis costuma dizer: «és um fenómeno. No Lux, às tantas da manhã, há uma fila de meninas
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para a casa de banho e outra por causa de ti». Miúdas mais novas do que a minha filha mais velha a
dizer-me: «a Olga mudou a minha vida»…51 Efectivamente, esta presença mediática chegou a ajudar a artista a analisar a importância do seu próprio percurso: tenho consciência de que construí pontes para uma série de coreógrafos portugueses. É bom notar a nossa influência nas pessoas. Em Portugal,
mostrei que é possível ir por outro lado. Quando conheci o Rafael Alvarez, ele confessou que começou a
dançar depois de ter visto uma peça minha na televisão52. Mas essa consciência continua a não saciar
a artista: não me consigo satisfazer com o que faço. É-me difícil achar que as coisas estão completamente bem. Encontro sempre erros. Mas tenho uma coisa em mim — a razão da minha permanência —
que é essa sensação de que ainda não cheguei a sítio nenhum. Vou procurando outras coisas. Sou uma
criança, gosto de brincar. E isso é bom. É o que faz de mim uma criadora viva. Só há pouco tempo tive
noção de que já fiz muita coisa. Se fiz, faz parte do meu corpo, não dá para descolar, não preciso pensar nisso. A minha preocupação é permitir que isso não se coloque à frente para que eu tenha campo livre para criar53.
Em 2005, a sequência de «eventos» concebidos sob o título Felicitações Madame serviu, em
primeira instância, para celebrar e rememorar uma vida artística; mas foi também pretexto para
reequacionar a sua carreira e os passos futuros: tenho sempre a sensação de que não sei o que é o próximo espectáculo e é isso que pretendo passar para os bailarinos e que me tem ajudado a passar estes 30
anos sem ter uma fórmula. Felizmente, cada vez tenho mais cúmplices a querer fazer uma carreira comigo. E trabalhar comigo é duro, peço muito, invado a vida das pessoas e os seus sonhos. Interessa-me
que um bailarino me escolha a mim: isso significa, sobretudo, reconhecimento, não só de pessoas da minha idade, mas também de uma nova geração de intérpretes que dava tudo para trabalhar comigo. Isso
é muito importante54. Tema recorrente nas muitas entrevistas que vem dando, nos últimos anos, é
justamente a noção da idade e a forma como lida com o envelhecimento. Quando se é coreógrafo,
o confronto com o envelhecimento do corpo é uma mais valia. Tratei sempre bem o meu corpo: comecei
a fumar aos 33 anos, a sair à noite aos 40… Tive bons mestres, que ajudaram a que me descobrisse. Entendi que era no limite daquilo que não conseguia fazer que poderia ser diferente. Sou bailarina da cintura para cima55. Explicita que o regresso à interpretação é uma questão de necessidade. Para um
coreógrafo é mais fácil, é quase ergonómico. Há um rigor que não tinha há 20 anos. Desde que o corpo
deixe, tudo é permitido56.
Noutro depoimento, deixa mais clara a lucidez desta relação com o seu corpo: é com este corpo
que me faço, que cresço, que continuo a crescer. Vamos estando prontos para as coisas. O problema é pensarmos nelas prematuramente, na morte e no envelhecimento. Uma ruga não aparece de um dia para
o outro. Eu pensava que uma mulher de 50 anos era uma mulher velha. E, neste momento, sinto-me no
meu estado quase perfeito. O meu corpo sabe tanto, a nível técnico e a nível íntimo; a minha cabeça
também. O meu corpo é muito activo, mexe-se bem, gosta do que faço. Fiz um percurso de formação linear, não houve empurrões para a frente; por isso é que ainda consigo dançar, toda esta musculatura foi
bem construída… Neste país, devo ser a única bailarina que, aos 50 anos, continua a fazer solos de
uma hora. Tenho o privilégio de ser coreógrafa, não tenho de lutar contra o meu corpo, fazer uma coisa que alguém me manda fazer. Faço coisas económicas para mim, coisas que estão certas. Até o meu osteopata diz que os meus trabalhos são quase terapêuticos. Danço aquilo que o meu corpo sabe dançar e
faz bem. E vai fazendo cada vez melhor. Obviamente sei o que não posso fazer e não me lanço para isso.
Tenho muitas coisas dentro de mim que não podia dizer antes. Coisas que só agora é que sei e consigo
dizer. E isto é extraordinário para conseguir levar a bem essa coisa que é o envelhecimento57.
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Em entrevista a Sílvia Souto Cunha,
Visão, 25-08-2005.
52
Em entrevista a Helena Teixeira da
Silva, Jornal de Notícias, 31-01-2004.
53
Em entrevista a Helena Teixeira da
Silva, Jornal de Notícias, 31-01-2004.
54
Em entrevista a Sandra Nobre,
Máxima, Outubro de 2005.
55
Em entrevista a Helena Teixeira da
Silva, Jornal de Notícias, 31-01-2004.
56
Em entrevista a Sandra Nobre,
Máxima, Outubro de 2005.
57
Em entrevista a Anabela Mota Ribeiro,
Elle, Setembro de 2005.
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Sessão fotográfica para a revista Caras. 2004 (fot. João Lima)

Os momentos de inventário e balanço são sempre, quando falamos de
matéria artística, tão confortantes quanto inquietantes. A recordação afectiva
nem sempre coincide com a factualidade histórica; e é de fragmentos e
inscrições que se monta, de forma frequentemente estilhaçada e selectiva, a
memória de um percurso. O processo
de criação de F.I.M., título intrigante e
simbólico, está precisamente atravesSessão fotográfica para a revista Vogue. 2005 (fot. Pedro Ferreira)
sado por essas contradições, ambiguidades e — no dizer de Nuno Carinhas
— esquizofrenias. Há na Olga uma certa esquizofrenia, quer dizer, uma capacidade de se metamorfosear, que é algo que denuncia (não no sentido pejorativo) a sua própria formação. Por um lado, a Olga quer fazer rupturas, procurar a sua própria
linguagem, com toda a capacidade de divergir, naquela espécie de percalço que a pós-modernidade também veio consentir e que é: hoje a vida é feita de projectos e, portanto, um projecto pode ser branco e outro pode ser preto, um projecto pode ser alto e outro baixo. Um criador define-se através do objecto que
faz pontualmente, não através da continuidade da obra, que era uma espécie de conceito modernista.
Mas, por outro lado, quando na altura a Olga tentou fazer essas rupturas, estava a querer pôr objectos
no local errado, estava a querer transformar o Ballet Gulbenkian… Que ela já tinha transformado, só
que só o poderia fazer até um certo ponto. Aliás, quando regressou ao Ballet Gulbenkian, com F.I.M.,
custou-me imenso: não fazia sentido, era um compromisso estranho. Havia ali qualquer coisa de psicanalítico, difícil de encaixar. Acho que a Olga gostaria era de fazer um grande espectáculo que tivesse pelo
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menos metade da sua vida, em contínuo. Pelo qual passavam coisas absolutamente diversas. Pelo menos, isso está nela em potência, está sempre presente. Por uma razão muito simples: ela ainda não encontrou o que queria. E a sua obra é sempre uma tentativa de auto-figuração. Pode haver momentos em
que isso passa mais por uma identificação, como se fosse uma espécie de espelho, e outros em que passa
mais por uma identificação, como se fosse uma espécie de uma memória.
Auto-figuração, espelho, identificação, memória. Fragmentos.Inscrições.Memórias. O «espectáculo de uma vida», que revisita quase vinte anos, de 1982 a 1999: espécie de passagem do tempo sobre
o tempo das coisas, perceber o envelhecimento e dar-lhes um futuro diferente ou uma morte ou uma
vida e transformá-los, refazê-los, recriá-los, trocando-lhes as voltas, digamos58. Ambicioso? Grandioso,
sem dúvida. Em palco, todos os 26 bailarinos que constituem o Ballet Gulbenkian, mais de trinta
trabalhos em equação, referências em catadupa — de dentro e de fora do Ballet, de onde Roriz já
estava afastada há sete anos. Cenografias e figurinos de Nuno Carinhas, Vera Castro, Carlos
Nogueira, Jasmim de Matos, João Mendes Ribeiro e António Lagarto, sob coordenação de Mendes
Ribeiro. Muitas horas de músicas, reorganizadas por António Viegas. Clemente Cuba a iluminar
este puzzle com peças que só encaixam na lembrança, como escreveu Roriz no programa. O guião
para o espectáculo, com duração de uma hora — e onde todas as coisas que eu fiz estão presentes, seja
um movimento, uma música, um figurino, um objecto cénico, uma luz…59 — foi feito de memória:
memória no sentido de eleição. Escolhi aquilo que considero mais carismático de mim mesma e as peças onde consigo impor a minha marca60. Só depois foi rever os vídeos e escolher os textos (seus, vindos de Crimes Exemplares, e de Eduardo Brandão, de Start and Stop Again), apercebendo-se aí de
que a estrutura para os 27 quadros tinha uma linha dramatúrgica ténue. Era precisamente na dramaturgia, no fio condutor, que estava o meu problema. Isso até me aperceber que o único fio condutor
era a minha memória, ou melhor, era eu61. Aqui entrou a contribuição de Introdução ao Princípio das
Coisas: o anjo que atravessa a cena e pergunta a todos os outros o que é para eles o tempo.
A ligar estes universos em colisão, a sua mais recente conquista: o texto dramático. Interessa-me texto na dança. Há alturas em que o simples movimento, por si só, já não me chega 62. Mesmo assim, perante um grupo tão heterogéneo de bailarinos — entre colegas, como Francisco Rousseau
ou Rui Pinto, e novos bailarinos, como Romeu Runa ou Teresa Simas — não foi uma aquisição
exactamente pacífica: alguns ficaram aterrorizados quando os coloquei perante a necessidade de dizerem um texto ou de apenas conviverem com ele63. A importação dos retalhos passa por uma adaptação e reinvestimento de energias: uma cena originalmente interpretada por dois bailarinos surge
agora trabalhada por onze, outras construções de grupo são concentradas num único corpo. Porque
há coisas que podem sempre voltar a nascer noutro lugar64. Sem medos: agora posso regressar outra vez,
já sei o que são dezassete anos numa companhia de repertório, já sei o que são sete anos numa companhia
independente, já sei qual é o meu método de trabalho. E agora, sim, já não tenho medo, sei que o posso
usar em qualquer sítio. Por mais vanguardista ou clássica que seja uma companhia, sei que posso conseguir
a aproximação de que gosto com os bailarinos 65.
Para Rui Pinto, por exemplo, tratou-se de um reencontro premonitório: F.I.M. foi uma recordação de prazeres que tive durante muitos anos com a Olga. Recebê-la de novo na companhia após anos
de ausência foi uma coisa fantástica, foi de novo estar em família. Aquele trabalho marcou-me porque
a partir daí comecei a ver-me de uma forma diferente: necessitava, como artista, de situações mais desafiantes, descobrir-me a mim próprio. Nós sorvemos tanta técnica, numa companhia de repertório, que
eu tenho anos de memórias musicais no meu corpo. Ter liberdade de expressão, da minha própria pes-
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Em entrevista a Sandra Oliveira,
Jornal de Notícias, 16-01-2000.
59
Em entrevista a Sandra Oliveira,
Jornal de Notícias, 16-01-2000.
60
Em entrevista a Ana Vitória, Jornal de
Notícias, 19-01-2000.
61
Em entrevista a Lucinda Canelas,
Público, 14-01-2000.
62
Em entrevista a Ana Vitória, ornal de
Notícias, 19-01-2000.
63
Em entrevista a Lucinda Canelas,
Público, 14-01-2000.
64
Em entrevista a Lucinda Canelas,
Público, 14-01-2000.
65
Em entrevista a Alexandra Carita,
A Capital, 13-01-2000.
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Paula Fernandes e Yorky Chadwick em F.I.M.
Ballet Gulbenkian, 2000 (fot. Paulo Sabino)

soa, era um desafio muito importante. F.I.M. foi a segunda
vírgula, depois vi Confidencial e… Foi o remate certeiro.
Decidi que queria trabalhar com ela depois de me reformar. Rui Pinto foi intérprete de Felicitações Madame I,
II e III e de O Amor ao Canto do Bar Vestido de Negro, todos de 2005.
A crítica foi particularmente sensível à natureza dramática desta colectânea. Independentemente das classificações de género e da determinação das gerações, não há
dúvida que a coreógrafa tem uma capacidade de composição dramática e uma linguagem coreográfica identificáveis
(em cima) Sandra Rosado em F.I.M. Ballet Gulbenkian, 2000 (fot. Paulo Sabino)
a olho nu. A nova dramaturgia encontrada para a sequência
(em baixo) Paula Pinto, Sandra Rosado e Francisco Rousseau em F.I.M.
Ballet Gulbenkian, 2000 (fot. Paulo Sabino)
e leitura de um conjunto de obsessões estilísticas e formais
que sempre seguiram o trabalho de Roriz transformam-na
no mais bauschiano dos coreógrafos portugueses. Talvez a própria estruturação da recolha de «cenas»
contribua para desenhar com mais nitidez a tipologia das matérias em que se fixou. Vistos assim, bastante pouco menos importam os temas desenvolvidos nos espectáculos originais: os corpos de Roriz sempre se mantiveram no limiar da enunciação do não-fazer, sempre se deixaram admirar pelo que
conseguiam fazer e nunca esconderam o seu fascínio pelas possibilidades oferecidas pelo teatro66. No programa de Fragmentos.Inscrições.Memórias, Roriz deixou uma releitura, ou reinterpretação, dos traços marcantes de cada um dos trabalhos; com poucas palavras, dá a conhecer a sua análise do
carácter de cada obra.
66

Cristina Peres, Expresso, 29-01-2000.
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1982 > 1999 | Encontros, o primeiro encontro, o medo. Lágrima, o primeiro grito, o tango, a cadeira. O Livro dos Seres Imaginários, um tutu branco, o cisne que nunca fui. Três Canções de
Nina Hagen, a vontade de gritar outra vez. Terra do Norte e Terra de Ninguém, a energia colectiva, a força da repetição, a cor. As Troianas, a compreensão de um texto, a construção de uma
personagem. Espaço Vazio, a dimensão do espaço, a paixão pelo intérprete, a presença de um compositor, um sofá e uma canção, My Way. Treze Gestos de um Corpo, um estar masculino, as portas, tantas portas e a magia da luz. Casta Diva, memórias de infância, o fascínio da ópera e o mais
mágico e belo cenário que vi. Violoncelo Não Acompanhado em Suite de Luxo, o poder da música sobre a emoção e o instinto, o contraponto entre a tranquilidade sonora e a violência na acção.
Presley ao Piano, a amplificação da voz, o dizer de um texto, a teia dramatúrgica e essa tão doce
voz de Elvis em Loving You. Traição Opus 27 de Giulieta Guicciardi, o ambiente perfeito (o
jardim das delícias) e o verde, tão verde daquela cortina. Isolda, a paixão, a sedução e a dor, a beleza feminina envolta em carmesim. Idmen B, um engano no percurso. Cavaleiros da Noite e
Duelo, a representação do impossível: o amor. Passagens, um exercício plástico, uma instalação.
Sete Silêncios de Salomé, energia em estado puro, o feminino-masculino como uma dupla personalidade, solos/solidões: 1988, Travessia, Jardim de Inverno, In-Fracções, Situações Goldberg,
o confronto com o corpo que se diz, se faz, se desfaz, o mergulhar no saber secreto da improvisação.
Cenas de Caça, Introdução ao Princípio das Coisas, Finisterra, Cold Hands, Propriedade
Privada, Start and Stop Again, Anjos, Arcanjos, Serafins, Querubins… e Potestades e Propriedade Pública, as memórias mais recentes, sem dúvida as mais ricas, as mais complexas, as mais
compartilhadas e por consequência as mais fragmentadas. Crimes Exemplares, a primeira encenação, o inevitável, «o poder da loucura teatral».
O outro momento de celebração — e antologia — propiciou-se em 2005, altura em que
completava três aniversários carismáticos: o 50.º aniversário, trinta anos sobre a admissão numa
companhia de dança profissional e dez anos de percurso da Companhia Olga Roriz. As datas foram
assinaladas com três criações, sob o título Felicitações Madame, em três espaços distintos, conforme
consta do programa: um grupo de homens e mulheres encontra-se com o pretexto de comemorar marcos
do tempo que foi passando. Em cada um dos três locais diferentes existe apenas um denominador comum e inalterável — algumas cadeiras e uma mesa. Cada celebração inicia-se com um ritual. O percurso de uma personagem fragmentada em cenas, acções ou imagens apresentadas como tributos, prendas,
promessas, irá percorrer os três espaços de representação. A mudança de local não altera o perfil da personagem, apenas a sua expressão. A coreógrafa estava sempre presente nos espectáculos, no final, recebendo as lembranças e servindo uma bebida à mesa: no primeiro, champanhe, depois, vinho
tinto e, no terceiro, chá. A inserção dos espectáculos em espaços alternativos teve por propósito fugir ao habitual, escolhendo locais cujas fortes características arquitectónicas eram inspiradoras à sua
habitação, dispensando intervenções cenográficas. São locais com um grande contraste entre si: de um
espaço fechado, escuro e sujo, passamos para a abertura e luminosidade da praia e depois para o ambiente
luxuoso e barroco, dos dourados e dos espelhos. Ou seja, das catacumbas da Escola Superior de Dança, em Abril, passando pelo areal e o mar que banha a ilha do Farol, em Faro, num fim de tarde de
Agosto, e acabando no salão nobre do Teatro Nacional São Carlos, numa noite de Dezembro.
Nestes locais, durante um mês, a equipa criou, ensaiou, permaneceu em residência artística
— e também, organizou-se para as filmagens, que ocupavam parte importante do processo cria-
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tivo. As primeiras duas semanas
do mês eram dedicadas à criação,
a terceira semana reservada para
as gravações e a última para os
ensaios e os espectáculos públicos (não mais que dois ou três).
Esta lógica de trabalho acabou
por inverter o propósito inicial da
coreógrafa, segundo o qual o registo fílmico seria subsidiário dos
espectáculos, resgatando-os da
Rita Calçada Bastos, Rui Pinto, Félix Lozano, Pedro Santiago Cal e Catarina Câmara em Felicitações Madame I.
efemeridade inerente a processos
Catacumbas da Escola Superior de Dança. Companhia Olga Roriz, 2005 (fot. Rodrigo César)
tão transitórios. Os espectadores
não poderiam voltar a ver aqueles
espectáculos, pois não seriam mais
montados. Pensei então que seria bom filmá-los. E assim a ideia ganhou outros contornos: juntar as
narrativas dos três espectáculos e elaborar uma curta-metragem, que seria um outro objecto, com dramaturgia própria, e não o registo dos espectáculos. O projecto levou uma reviravolta completa e os espectáculos passam para segundo plano, em termos de construção, para dar a relevância à curta-metragem.
As residências nesses três espaços fornecem o material de que preciso para fazer o filme. De tal forma o
projecto do filme cresceu que deixou de ser uma curta-metragem para passar a ser um filme com
duração de uma hora. A sua primeira realização. Um desejo de longa data.
Nas catacumbas da Escola, Amália Rodrigues ecoa sobre o solo de Rita Calçada Bastos e o voo
de dezenas de pombos é interrompido pelo corpo imparável de Pedro Santiago Cal. Sapatos de salto
alto enterram-se em alfaces frescas, um bailarino que parece nascido da pedra tem os pés mergulhados num aquário, e os peixes parecem conviver bem com o corpo de Rui Pinto. Félix Lozano
tem um solo arrebatador na escadaria, ao cimo do qual está posta a mesa, com cinquenta velas,
apagadas pela vivacidade de aplausos que celebram. Conta muito a ideia de celebração, de dedicatória: cada bailarino dedica uma coisa, é como uma exaltação, algo que se manifesta, que se apresenta,
que se comemora. Pode haver aqui ou ali excertos ou cenas de trabalhos anteriores, mas num outro contexto, só como momentos que apetece relembrar. Reina portanto uma selecção antológica, como a que
determinou a escolha de adereços e figurinos, repescados de toda uma vida: há em Felicitações Madame guarda-roupa assinado por Lidija Kolovrat, Nuno Carinhas, Olga Roriz e Vera Castro. Mas
sem olhar para trás: o que já vivemos vale pelo que somos capazes de recordar, pelo que fica, mas o que
interessa é o presente e o futuro. Prefiro pensar que estou só a dar uma festa67. A jornalista Alexandra
Carita, que acompanhou um dia de ensaios e filmagens, deixou esta descrição: os cinco bailarinos
tentam transformar cada cena que interpretam numa dádiva, numa prenda ou num tributo. O movimento é o símbolo dessa oferta. Só depois vem a banda sonora, forte e marcante, a luz, mais intensa ou
mais difusa, a desenhar sombras, os adereços, despojados mas a transbordar de significados, e os figurinos,
contrastantes, tudo menos suaves. Pormenores escolhidos a dedo para que no plateau a sumptuosidade
se misture com decadência e se soltem, para quem assiste, emoções diversas, pautadas por uma agressiEm entrevista a Lucinda Canelas,
vidade, ora morna, ora voraz. O dia esgota-se em takes e improvisações, tal e qual como os dias que se
Público, 18-08-2005.
vão seguir. Só as linhas gerais dos movimentos estão traçadas e em cada take há momentos únicos 68.
Alexandra Carita, Expresso, 30-04-2005.
67
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Pedro Santiago Cal e Olga Roriz num ensaio de Felicitações Madame I.
Catacumbas da Escola Superior de Dança. Companhia Olga Roriz, 2005 (fot. Rodrigo César)

Nos areais da praia do Farol, a música já é de Astor Piazzola e em vez de aquários e balões existem
baldes de água salgada e festins de flores. Maria Cerveira manipula um regador, Bruno Alexandre
dança com um guarda-chuva e Mafalda Saloio canta planando sobre uma jangada de malmequeres, embalada pelo bailarino incansável 69 que é o mar. De tom contido e ritualista, contrastando
com a abertura do horizonte, os intérpretes envolvem-se nas ondas, enterram-se na areia, operam
baptismos e mortes ao sol. Ao anoitecer, é servido vinho e dança-se, muito tranquilamente, como
numa despedida. Para o terceiro encontro, Roriz regressou ao Teatro Nacional São Carlos, onde
filmou a cena que abre o filme, de si mesma a dançar, sentada numa cadeira, A Morte do Cisne
(quadro que não fez parte do espectáculo). A relação de intimidade com aquele espaço, pela infância ali passada, fê-la escrever sobre isso no programa. Talvez só para mim, que vi ano após ano este
edifício diminuir com o crescimento do meu corpo e onde muitas noites dormi, este local tenha um sentido perverso, demasiado familiar e rico de múltiplas vivências que indiscriminadamente se baralham
na minha memória. Eu não passei por aqui, nem frequentei as temporadas de ópera e bailado. Eu vivi
aqui e isso faz toda a diferença. Talvez este seja um bom local para eu criar um espectáculo a solo, onde
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Em entrevista a Lucinda Canelas,
Público, 26-08-2005.
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Rita Calçada Bastos em Felicitações Madame I. Catacumbas da Escola Superior de Dança.
Companhia Olga Roriz, 2005 (fot. Rodrigo César)

Em entrevista a Lucinda Canelas,
Público, 18-08-2005.

70

me revejo em todos os recantos e só o cheiro é suficiente para me provocar um nó na garganta, um arrepio na espinha, uma nostalgia e tudo o resto necessário à inspiração. Um piano martelado a soluços de
amor, um artista que se maquilha, duetos apaixonados e violência aberta, veludos e muita emoção
à flor da pele. Bailarinos convidam espectadores para dançar antes de os encaminharem para beber uma chávena de chá, que Roriz já se encontra a servir. Três ambientes contrastantes, percursos
de personagens para seguir ao longo de três produções, em ocasiões irrepetíveis. A questão do efémero é muito importante porque quero tratar estas três peças como uma festa de aniversário — uma
coisa que deixa de existir como acontecimento, mas pode ficar na nossa memória para sempre. Atraem-me as coisas que não se repetem70. A média-metragem assumiu, desta forma, o papel principal destas celebrações.
Roriz sempre considerou a linguagem cinematográfica como a arte mais completa, onde não
apenas o movimento, a luz ou a música podem ser conduzidos, mas também, e principalmente, a
direcção do olhar. Já em meados dos anos 80, em Espaço Vazio e em Presley ao Piano, desejara incluir
experiências com câmaras, que não tiveram consequência. Mas encontra frequentemente no cine-
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Catarina Câmara e Pedro Santiago Cal em Felicitações Madame II.
Ilha do Farol, Companhia Olga Roriz, 2005 (fot. Rodrigo César)

(em cima) Catarina Câmara, Rui Pinto, Pedro Santiago Cal, Félix Lozano, Maria Cerveira, Bruno Alexandre
e Mafalda Saloio. (em baixo) Catarina Câmara e Pedro Santiago Cal em Felicitações Madame II.
Ilha do Farol, Companhia Olga Roriz, 2005 (fot. Rodrigo César)

ma o contraponto mais certeiro ao seu trabalho: quando há pouco tempo revi Apocalipse Now, do
Coppola, tirei o som e, de repente, senti que aquilo poderia ser uma coreografia minha. A sensação que
tive foi estranhíssima. As pessoas, baleadas, caíam para a morte em «movimento lento» e isso é recorrente
nas minhas coreografias. O desmaio, o abismo, a queda. Em tempos, Jorge Listopad referira-se aos movimentos colectivos de As Troianas, belo filme a preto e branco71, evocando Metropolis, de Fritz Lang.
E, quinze anos mais tarde, sobre F.I.M.: ao Amarcord de Olga só faltou a neve das últimas e
labirínticas imagens de Fellini 72.
Não tinha ainda conseguido aventurar-se na realização, por razões financeiras. Mas tem um
guião pronto, à espera de uma oportunidade, há mais de uma década: chama-se A Floresta, um
thriller para dois actores, passado no Buçaco. O guião é para um filme sem palavras, baseado na vida
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Jorge Listopad, Diário de Notícias,
02-07-1985.
72
Jorge Listopad, Jornal de Letras,
Artes e Ideias, 09-01-2000.
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Félix Lozano em Felicitações Madame III. Salão Nobre do Teatro Nacional
de São Carlos, Companhia Olga Roriz, 2006 (fot. Rodrigo César)

Em entrevista a Helena Teixeira da
Silva, Jornal de Notícias, 31-01-2004.
74
Em entrevista a Alexandra Carita,
Expresso, 30-04-2005.
75
Em entrevista a Alexandra Carita,
Expresso, 30-04-2005.
73

Rui Pinto, Félix Lozano e Rita Calçada Bastos em Felicitações Madame III.
Salão nobre do Teatro Nacional de São Carlos, Companhia Olga Roriz, 2006 (fot. Rodrigo César)

real de uma pessoa que conheci. Era bailarina e foi queimada em criança. Quero explorar o zoom que
o espectador não pode fazer em relação ao palco. O cinema está sempre a aliciar-me, mas há uma certa
impossibilidade. Se não tenho condições para fazer aquilo que tenho de fazer, que é coreografar, pensar
em filmes parece-me um bocado irrealista 73. E, efectivamente, quando concorreu aos financiamentos públicos de apoio à criação cinematográfica, a proposta não foi seleccionada. Foi no apoio que
o Ministério concede ao seu trabalho na área da dança que, em ano de aniversário, se permitiu alocar verbas para viabilizar este desafio. Para o qual se sentia, apesar da inexperiência, relativamente
preparada. Todos os dias filmo bailarinos e todos esses dias são anos. Começo a filmar e vou por aí fora,
com movimentos em «slow-motion», perdendo-me em enredos. A relação com a fotografia ajuda-me.
Serve para não estar tão perdida com o olhar quando filmo74. Vítor Roriz fez operação de câmara, Pedro Rodrigues e a coreógrafa assinaram a edição. Este filme apanhou-me um bocado desprevenida.
Foi ele que me apanhou, não fui eu que o apanhei a ele. É um lugar onde não me sabia mover bem e que
é muito complexo. A captação de som, por exemplo, é completamente diferente do som em espectáculo.
De qualquer forma, foi um processo de aprendizagem, sobre som, sobre iluminação, sobre enquadramento… Fica nítido que as filmagens no Teatro São Carlos estão muito melhores que as nas catacumbas,
porque tanto eu como a minha equipa sabíamos muito melhor como se fazia. Em termos da estrutura,
não existe uma linha dramatúrgica única: são várias histórias, que se cruzam, e a dramaturgia é dada
por uma certa ambiência, diria, mediterrânica, bem como pela opção dos planos de corte e pelo tempo
que perpassa o filme, uma espécie de velocidade. Uma evocação frequentemente feita pela coreógrafa, ao longo do processo, foi o filme O Lamento da Imperatriz (1989), de Pina Bausch. E fala sobre a intensidade do processo, que se prolongou por mais de um ano: isto é um reencontro comigo.
Por isso tenho a sensibilidade à flor da pele. É qualquer coisa de emocionalmente muito pura. E não há
tempo para desgastes, como nos espectáculos de dança. Tudo corre a uma velocidade sem limites. Não se
volta atrás. São os pontos finais de um texto sem fim75.
Felicitações Madame, realizado por Olga Roriz, estreou no Teatro Camões em Junho de 2006
e teve projecções no Museu do Chiado e no Cinema São Jorge, em Lisboa. Mais tarde, mostrou-se
no cinema Passos Manuel, no Porto, no Teatro Municipal de Faro e no Sá de Miranda, em Viana,
além de ter sido seleccionado para festivais, do Funchal ao Rio de Janeiro. Aquando da passagem
no São Jorge, o cineasta João Mário Grilo falou do filme, num debate, como uma experiência sur-
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Storyboard de Felicitações Madame, Olga Roriz. 2005

preendente e regeneradora daquilo que são as questões mais bisonhas do cinema, na medida em que
rompe com a rotina, inventa a sua própria disciplina. O vídeo tem algum prejuízo: há momentos que
fazem a convocação de um lado pelicular. Aludiu a Acto da Primavera (1962), de Oliveira, salientando a felicidade que eu respirei no filme. Referiu-se a uma imagem com características de opulência
viscontiana e defendeu: é preciso ter coragem para o fazer, insistir no carácter convivial das outras artes. Porque, ao contrário das restantes artes, o cinema refugia-se na técnica. Esse universo foi rasgado por
artes diferentes. Está aqui em causa o choque brutal entre duas concepções do mundo e é urgente desafiar isso, transportar estes saberes para dentro do cinema.
O crítico Daniel Tércio, porém, achou o filme relativamente frustrante: não pertencendo ao género da vídeo-dança, nem funcionando no terreno do cinema experimental, Felicitações Madame é
basicamente uma recombinação e uma montagem de materiais imagéticos dos três objectos que Roriz
construiu com o mesmo título. Objectos que colocavam os espectadores num ponto singular: o da celebração de uma carreira, certamente, mas também o lugar fragmentado (e também por isto trágico) dos
afectos. Experiências que estavam longe da indiferença, desde logo pela respectiva condição «site-specific».
Porém, a experiência do filme foi outra e de certo modo frustrante. O filme acontece, como não podia
deixar de ser, sobre um suporte próprio e este facto coloca problemas conhecidos quanto aos processos de
transposição de linguagens, que outros coreógrafos (como Bausch e Vandekeybus) também enfrentaram.
Aos olhos dos espectadores que tinham assistido aos espectáculos Felicitações Madame faltaria uma efectiva envolvência nesta tragédia remontada. Não obstante a qualidade das imagens, a iluminação irrepreensível e a excelente sonorização do filme, a montagem é porventura demasiado formal. Os sentimentos
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Daniel Tércio, Expresso, 01-07-2006.
Em entrevista a Isabel Damião,
O Primeiro de Janeiro, 20-07-05.

76
77

Page 241

são convocados em diferido e, finalmente, a função catártica está ausente. Por outro lado, olhado como
um simples documento, como um registo da implantação de um conjunto de objectos performáticos, o
filme é curto, porque não desvenda os processos nem os procedimentos e exclui as cumplicidades dos interstícios das imagens 76.
Em ano de celebração, porém, um acontecimento disfórico focalizou as atenções do mundo
da dança: a 5 de Julho de 2005, a administração da Fundação Calouste Gulbenkian faz saber que
extingue a companhia de bailado, com efeitos imediatos. Todas as actividades são interrompidas,
as encomendas canceladas. A acção da fundação «será mais incisiva através de fórmulas renovadas,
mais directamente dirigidas às necessidades que hoje se identificam neste domínio», foi comunicado. Mas para Roriz nada justifica a forma abrupta como se deu por acabada uma história com
vinte anos: não entendo esta decisão. Não foi exactamente surpreendente, desde o início dos anos 90 que
se fala nisso, mas por motivos de ordem orçamental, que não é a razão invocada neste momento. O que
chocou toda a gente foi o modo como foi feito. Foi indigna a forma como aqueles bailarinos foram informados. Eu soube ao mesmo tempo que os bailarinos do Ballet Gulbenkian, a minha companhia parou
o ensaio ao mesmo tempo que o ensaio do Ballet Gulbenkian 77. Não obstante, a coreógrafa acredita
que a conjuntura do Ballet era propícia. Se já pairava essa vontade de extingui-lo, este momento propiciava-se a isso. A companhia não estava num momento de esplendor. Com a entrada do Paulo Ribeiro
— o primeiro director coreógrafo — dava-me a sensação de que o Ballet Gulbenkian estava a apresentar programa atrás de programa, peças muito semelhantes umas às outras, sem diversidade. Por outro
lado, neste momento o elenco era maravilhoso, porque a Fundação tinha possibilidades financeiras de
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ir buscar bailarinos a qualquer parte do mundo. Uma capacidade que mais nenhuma companhia nacional tem78.
Apesar de, no ano de 2005, a Companhia Olga Roriz se ter
reforçado — em termos humanos e técnicos — para o projecto
Felicitações Madame, que implicou a mobilização de todos os
recursos, esse não foi o único investimento. Em Outubro, no
Teatro Municipal de Faro — ou Teatro das Figuras — estreia
O Amor ao Canto do Bar Vestido de Negro, título perifrástico
que revela a veracidade da situação que a inspirou. A frase fora
inventada por um amigo num bar, há algum tempo: o espectáculo era sobre uma paixão que vivi. Sobre mensagens trocadas por
e-mail e telemóvel. Mas teve de deixar de ser. E de repente deixou
mesmo de ser. A fonte de inspiração permaneceu, mas o espectáculo
adquiriu vida própria, despegou-se do tema. É só sobre um casal,
mas multiplicado em três. Pela primeira vez, a palavra amor surge no título de uma das suas obras. A partir do dia em que ouvi
esse comentário, comecei a reflectir um pouco mais sobre o que era
este universo, que não tem tanto a ver com o amor em si mas com
o universo da paixão. Escrevi uma série de coisas, fui buscar menFélix Lozano em O Amor ao Canto do Bar Vestido de Negro.
sagens de telemóveis… houve uma altura em que tinha centenas
Companhia Olga Roriz, 2005 (fot. Rodrigo César)
de mensagens! Também fui ler as cartas de amor, dos anos 40, que
o meu pai escreveu à minha mãe 79.
Depois, teve de fazer o «luto» de arrancar o espectáculo à experiência pessoal: como trabalhar sobre o que é este amor… Sem ser «aquele» amor negro? Ou seja, desligado das minhas vivências. Foi uma
luta de noites e noites passadas a escrever. Até que um dia, um minuto, um segundo, as imagens começaram a aparecer desapegadas das minhas memórias. De repente, deixou de ser «aquele» casal e passou a ser
um grupo de homens e mulheres e a relação de cada um deles com o amor. Os temas das cenas são pedaços
de mim, são quase reflexos, como se me visse ao espelho. Coisas que vivi, que li, coisas que me perturbam,
de que não gosto, das quais discordo. São os meus medos e tristezas, os meus exorcismos 80. Também para
Pedro Santiago Cal, intérprete na peça, se tratou de um processo difícil: pegar em algo tão real para
fazer a peça assustou-me imenso, como é óbvio. Utilizar mensagens tão pessoais… Era demasiado íntimo!
Mas a Olga está em constante evolução de pensamento sobre as coisas — e isso deu o mote. A história real
por trás do título desapareceu. O que é fantástico é essa utilização dos materiais, não ter medo de as coisas
se tornarem pesadas…
Uma qualidade que é reconhecida, embora haja quem defenda que não é a placidez do amor
que a inspira. Como Luísa Taveira: a Olga é uma pessoa muito intensa. E trabalha também sobre
emoções muito intensas. Diz-se que a Olga trabalha muito sobre o amor. Eu não acho. Acho que ela
trabalha sobre emoções muito intensas que não têm a ver com o amor. Têm a ver com as grandes paixões,
os arrebatamentos, coisas quase patológicas. O amor é uma coisa tranquila e serena, e ela nunca trabalha
Em entrevista a Isabel Damião,
sobre a serenidade. Essa é a Olga, a Olga das intensidades. E por ser assim, por ser tão indefinido e ex- O Primeiro de Janeiro, 20-07-05.
Em entrevista a Cláudia Almeida,
cessivo, toca-nos muito. Porque nos identificamos com muitas destas coisas.
Jornal de Letras, Artes e Ideias,
Efectivamente, uma interpretação em que a coreógrafa se revê. Advogou, durante muito tem- 26-10-2005.
Em entrevista a Anabela Mota Ribeiro,
po, que o amor não fazia parte da sua paleta de inspirações: o romântico e o poético não são para o Elle, Setembro de 2005.
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Paulina Santos, Félix Lozano, Maria Cerveira, Pedro Santiago Cal e Rui Pinto em

O Amor ao Canto do Bar Vestido de Negro. Companhia Olga Roriz, 2005 (fot. Rodrigo César)

Em entrevista a Anabela Mota Ribeiro,
Elle, Setembro de 2005.
82
Em entrevista a Catarina Homem
Marques, Diário de Notícias, 28-10-2005.
83
Ana Oliveira, Jornal do Algarve,
13-10-2005.
81

palco. Inspira-me muito mais um movimento cheio de energia física, agressividade, o gesto duro, que expõe porque nos sentimos mal e porquê. A tranquilidade não me estimula, não me inspira. Fabrico ambientes tranquilos e doces como rasteira, para depois atacar. Mas coisas românticas, não me interessa
pô-las em palco. Apercebeu-se, durante este processo, de que não há interditos: a grande distinção, no
meu trabalho, tem a ver com a paixão. A paixão é uma coisa descontínua, curta, forte, extrovertida,
que implica os órgãos todos; não é só o coração, há um revolver dos intestinos… O amor está mais próximo do equilíbrio. O estado de felicidade é um bocado amorfo, improdutivo, não produz. O meu trabalho é desenvolvido com muito amor. Mas o que levo para o palco tem a ver com um lado conflituoso,
com coisas e ideias que me perturbam81. São os seus fantasmas.
Um imponente cromeleque recupera uma certa noção ritualística e de ancestralidade. Mas são
seis bailarinos formalmente vestidos e segurando copos de champanhe quem se encontra e desencontra neste labirinto cenográfico: o desvendar e ocultar de um espaço que não está completamente liberto, os obstáculos, a possibilidade de se encontrar alguém ao virar da esquina, é um jogo simbólico
importante 82, diz a coreógrafa. Catarina Câmara, Maria Cerveira, Paulina Santos (cedida pela
Companhia Nacional de Bailado), Félix Lozano, Pedro Santiago Cal e Rui Pinto são os peões
neste jogo de amores. Inspirado num quadro romântico de dois apaixonados que irradiavam felicidade quando foram vistos ao canto dum bar trajando de negro, o título dá o mote para a celebração do estado da paixão. Há três casais na peça que nos irão mostrar vários capítulos do estado de paixão, umas
vezes em duetos, outras em grupo, outras de forma solitária 83.
O trabalho sobre a palavra e as vocalizações adquire, neste espectáculo, particular importância. Gritos, suspiros, desabafos, monólogos, exigem dos intérpretes uma entrega também dramá-
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Paulina Santos em O Amor ao Canto do Bar Vestido de Negro.

Maria Cerveira, Catarina Câmara e Paulina Santos em O Amor ao Canto do Bar Vestido de Negro.

Companhia Olga Roriz, 2005 (fot. Rodrigo César)

tica. No dizer da coreógrafa, quando a voz sai, o corpo cresce. O paralelismo entre o discurso do corpo
e o discurso da palavra torna as coisas mais intensas84. Na verdade, encontramos um entendimento
muito próximo numa entrevista concedida quase vinte anos antes, quando já a introdução da voz
e da respiração era uma característica notada nas suas peças: a voz pode significar a continuação da
ideia e pode ajudar a interpretar o movimento. E, nesse sentido, de integridade, pode considerar-se que
há uma certa tendência expressionista 85. Mas defende que essa é apenas uma das vias para conseguir
comunicar: o prazer acontece, comigo e com os meus intérpretes, quando se percebe o que é que se quer
dizer quando se faz o que se faz. Não se trata de depurar o movimento per si, mas de comunicar esse movimento da melhor maneira. Aí está um prazer inaudito: o da comunicação. Só pode trabalhar comigo
quem tiver essa vontade e essa necessidade. O prazer de trabalhar o corpo e a voz vem depois 86.
A recepção crítica não deixou de assinalar a matização do temperamento. Na opinião de Tiago Bartolomeu Costa, propõe-se a leitura do amor como ritual a celebrar, onde o binómio tragicidade/comicidade permite a criação de uma estrutura, sem a necessidade da afirmação programática para
além do universo criativo e referencial da coreógrafa. As várias sequências que compõem a peça contribuem para um todo onde há lugar para o habitual masoquismo, entrega passional, jogos emocionais e
transe amoroso. Mas há também margem para uma ideia de felicidade 87. Ana Oliveira considerou
que a selecção musical, que vai desde os românticos como Mahler ou Grieg, até à sensualidade do tango de Silvio Rodriguez, passando por Kimmo Poshonen e Pink Martini mostrando a euforia, faz a síntese perfeita entre o estado de paixão e o corpo que o vive. O cenário, exuberante na sua força, dá-nos a
dimensão eterna de algo que se julga fugaz mas que se vai redescobrindo em ciclos, como é a paixão88.
Já António Laginha desmereceu a peça, apelando a uma comparação recorrente: apesar da ausência
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Companhia Olga Roriz, 2005 (fot. Rodrigo César)

Em entrevista a Catarina Homem
Marques, Diário de Notícias, 28-10-2005.
85
Em entrevista a Ana Marques Gastão,
O Diário, 17-11-1987.
86
Em entrevista a Anabela Mota Ribeiro,
Elle, Setembro de 2005.
87
Tiago Bartolomeu Costa, Público,
20-10-2005.
88
Ana Oliveira, Barlavento, 19-10-2006.
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Rui Pinto em O Amor ao Canto do Bar Vestido de Negro.
Companhia Olga Roriz, 2005 (fot. Rodrigo César)

António Laginha, Correio da Manhã,
30-10-2005.
90
Em entrevista a Inês Mestre, Caras,
01-04-2004.
91
Em entrevista a Teresa Oliveira,
Correio da Manhã, 24-09-2005.
92
Em entrevista a Inês Mestre, Caras,
01-04-2004.
89

de qualquer conotação política, pode-se detectar muita da «doutrina» cénica da mãe da dança-teatro,
Pina Bausch — no acto de vestir e despir em frenesim, a exibição de roupa interior inicialmente oculta
por vestidos longos de cetim e fatos escuros, simulação de cópula violenta, travestismo, disfuncionalidade
entre casais, transtornamento amoroso — bem como no recurso a certos clichés, tais como o uso de batom
no corpo, de um microfone seguindo uma boca alheia, do fumo de cigarro, do correr da água e do borbulhar do champanhe…89
Apesar de, pela primeira vez, consentir que um relacionamento amoroso seja a motivação
propiciadora de um trabalho artístico, a sua carreira já deu outros exemplos de como a vida pessoal e a profissional se interligam em permanência. Os homens com quem vivi eram todos artistas. E
essa relação de dois artistas é muito envolvente para a pessoa que está comigo. Faço florescer quem está
a trabalhar comigo. E na intimidade temos a possibilidade de crescer muito mais. Há uma cumplicidade muito maior, a relação de conhecimento, o que me deram, que eu sugo, o que sugam de mim…
Um envolvimento que faz com que as pessoas cresçam e façam obra. Noutra entrevista, salienta a importância vital que o amor assume na sua vida: a minha vida não faz sentido sem a partilha do amor.
Estar apaixonada e manter essa paixão, que é uma característica minha, é essencial para o meu equilíbrio. Sou de paixões arrebatadoras, mas não doentias. Quando me apaixono por alguém, empenho-me completamente, é quase um projecto. Sou uma pessoa que se envolve muito em tudo, em todos os
sentidos da vida, levo as coisas até ao fundo90. E, reflectindo ainda sobre a sua vida afectiva: preciso de
paixão. Sou muito obsessiva e metódica. Quando alguma coisa me dá prazer, vou até ao exagero. Não
só na dança… Sou uma apaixonada — pelas pessoas, pelas coisas —, o que se pode tornar também
num defeito, numa coisa obsessiva, e assustar as pessoas. Talvez porque a minha paixão é tão genuína,
tão natural. Sou uma pessoa muito solitária. Mas este lado de mulher solitária só está em completo
equilíbrio quando tem alguém ao lado. Portanto, sucesso sem partilha, não é sucesso. Vida privada, sem
partilha, não é vida. Sou uma pessoa que adora partilhar 91. Por outro lado, ressalva: não vivi muitas
histórias de amor, porque as relações que tive foram duradouras. O meu pai, a minha mãe e as minhas
filhas também são bonitas histórias de amor 92.
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As suas duas filhas, Olga e Sara, seguiram vidas profissionais muito distintas, mas o vínculo às
artes permanece forte em ambas. Olga Cruchinho — a quem a coreógrafa dedicou Felicitações
Madame III — formou-se em Jornalismo e Educação Visual e Tecnológica, tendo sido docente
em Portalegre. E, como não podia deixar de ser, também faz fotografia. É uma pessoa muito sensível,
escreve bem e é muito boa em paginação — o que tem a ver com a sua vocação para as artes visuais. Ela
gostaria mesmo de seguir pintura. Tem um gesto muito bonito, abstracto, faz composições muito interessantes, com aquele pormenor que nós olhamos e ficamos com inveja! Quanto a Sara Carinhas, começou uma notada carreira de actriz em teatro e cinema, apesar de ainda não ter iniciado formação
específica em representação. Mas tem uma bagagem enorme da mãe e do pai: tomara muitos actores
deste país terem visto tantos ensaios e tantos espectáculos. É uma pessoa muito atenta e muito exigente.
Tem sonhos mas é realista, sabe que a profissão não é fácil. Acredito que ela não se perde no seu objectivo. Pode ter sorte e pode não ter, mas tem uma intensidade no trabalho que me faz lembrar de mim própria. Ela ainda foi para a dança — tinha um corpo melhor que o meu — mas percebi logo que não
ficou apaixonada. O que existe é a paixão do cinema. Além de Coisa Ruim, de Tiago Guedes e Frederico Serra, e de Os Meus Espelhos, curta de Rui Simões, Cabeças no Ar (Adriano Luz), Medeia
(Fernanda Lapa) e Fedra (Ana Tamen) foram algumas das peças teatrais onde foi intérprete.
A irmã, Maria José, regressou à prática de advocacia em 1998, depois de ter assumido durante
três anos a administração da Companhia Olga Roriz. Também não perdeu a veia artística: fez o curso completo do Conservatório, enquanto tirou Direito. Continua a ter piano em casa e a tocar. Do lado dos
meus sobrinhos, a Bárbara é assessora financeira numa seguradora multinacional, mais de acordo com o
percurso da mãe, enquanto o Duarte não escapou à tradição familiar: é fotógrafo e parece que muito bom
também. Maria José e Olga perderam o pai em Fevereiro de 1990 e a mãe em Outubro de 1998.
Tive muito cedo experiências fortes: saídas de casa, filhas, casamentos, divórcios, mortes… Muita
confusão. Sou muito apaixonada e enérgica, apesar de ser uma pessoa anti-social. Por isso agarrei-me à
dança como forma de comunicar com as pessoas. Quando era pequena, o meu pai dizia que se eu queria ser bailarina tinha de ser a melhor. Mesmo que não fosse fácil. Mesmo que a competição fosse dura.
Coreografo por necessidade, portanto. E necessidade é isso, uma coisa que se cola à pele. É não saber ser
de outra maneira. É aquilo que faz sentido93. A coreógrafa concretiza o sentido desta frase: é mesmo
uma necessidade, pensar que já não consigo viver sem criar. Parece uma coisa muito poética [risos], dizer
que é como o comer, como o respirar, mas é uma realidade. Mais do que sentir que alimento a alma e
o espírito do público, alimento-me a mim primeiro. Estar a criar dá-me um equilíbrio na minha vida,
diariamente. Mesmo que não esteja no estúdio, estou em casa, estou a escrever, a observar, estou em constante criação, mutação, pensamento, procura. Porque já não sei fazer de outra maneira, já não sei viver de
outra maneira. Mas se me perguntar o que procuro, não sei muito bem. Procuro segundo a segundo, não
tenho um objectivo específico. Claro que, falando de aspectos mais técnicos, há coisas que se vislumbram
no meu trabalho com os bailarinos, coisas que me aparecem à frente, que de repente são «aquilo», são
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(em cima) Olga Cruchinho num auto-retrato fotográfico. 2006
(ao lado) Sara Carinhas num ensaio de O Paraíso.
Companhia Olga Roriz, 2007 (fot. Rodrigo César)

Em entrevista a Mónica Guerreiro,
Duas Colunas, Janeiro de 2004.
95
Em entrevista a Maria João Guardão,
Jornal de Letras, Artes e Ideias,
07-12-1987.
94

quase «aquilo», coisas que me tocam, que me mexem, que me arrepiam. E depois tenho de voltar outra vez
àquele sítio, com aquela pessoa ou com outra pessoa, ver se conseguimos ir juntos a esse sítio. Voltar ao prazer de encontrar qualquer coisa que ainda mexe comigo, que não é uma repetição e que me agrada ver
uma e outra vez… Porque quando chegamos ao espectáculo, às apresentações para o público, eu já vi
aquilo quinhentas vezes, em ensaios no estúdio. Se me continua a dar prazer, se continuo a arrepiar-me,
a rir-me, a assustar-me, se continuo a ficar aqui ou ali incomodada, é porque tudo isso ainda vibra. Se
procuro alguma coisa, é essa vibração. Essas sensações, que tenho vindo a passar para o público, primeiro têm de passar para mim. A procura é, primeiro, por essas sensações em mim, uma procura que tem
perdurado ao longo destes anos 94.
Por essa razão, a sua relação com a crítica não foi sempre tranquila: independentemente de me
serem ou não favoráveis, estou sempre à espera de que os críticos sejam capazes de interpretar os meus espectáculos como um texto, consigam desenhar a minha trajectória e fazer a ponte entre as várias obras.
E isso raramente acontece 95. Duas décadas mais tarde, é assim que analisa este percurso: sofria muito com as críticas, afectavam-me de tal maneira que, a certa altura da minha vida, cheguei a tomar ansiolíticos. Ficava muito abalada. Depois, quando deixaram de me afectar, só diziam bem de mim…
A escola crítica em Portugal teve altos e baixos. Hoje não se liga muito à crítica porque, salvo raras
excepções, os textos são pobres. A crítica hoje é basicamente descritiva: ele entrou pela esquerda… E os
vestidos eram vermelhos. O que é que isso interessa às pessoas? Isso as pessoas vão ver. Depois, é muito
adjectivada, num sentido um bocado inócuo. Infelizmente.
Esta insatisfação com o exercício crítico, que reconhece como dever de cidadania, leva-a, por
vezes, a importunar-se com a passividade com que muitas vezes a prática artística é recebida. Impacienta-se com recensões acríticas, com espectáculos medíocres aplaudidos de pé, com o facto
de entender que não existe uma cultura de exigência e não se distingue quem tem qualidade.
Mas é também, e talvez mais do que tudo, uma feroz autocrítica. Recentemente, depois de assistir, no Teatro São Luiz, a um espectáculo que achou deplorável, enviou a Jorge Salavisa uma
mensagem provocatória, questionando as suas opções de programação. Despoletou então um
episódio delicado, que colocou em cheque estas reacções de intolerância, na sequência do qual
remeteu ao director artístico uma carta, na qual acaba por fazer uma reflexão crua sobre o seu
próprio percurso.
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Lisboa, 27 de Junho de 2005
Querido Jorge
Esta carta não substitui a conversa que pessoalmente gostaria de ter consigo, apenas pretende apaziguar a intranquilidade e o mal-estar que ficou a pairar entre nós. Por outro lado sinto o dever de
clarificar por escrito a minha posição, as minhas razões, as minhas ideias, as minhas preocupações
face ao passado, ao presente e ao futuro daquilo que aos dois diz respeito: a arte da dança neste nosso pequeno e pobre país.
Antes de mais peço-lhe que aceite as minhas desculpas pela demasiado emotiva e dura mensagem
que lhe enviei. Na realidade não pensei que iria causar uma reacção tão violenta. Não o queria fazer sofrer nem enervar. Tenho demasiado respeito por si e por todo o trabalho que, na área da dança, tem feito neste país. Tenho demasiado apreço por tudo o que fez por mim, ao acreditar no meu
trabalho dando-me a oportunidade de crescer, desenvolver e solidificar a minha carreira de coreógrafa. Por muito solitário que seja o acto de criação, ninguém se faz sozinho. Quanto a mim, é do
conhecimento público quem foi o meu mentor e cúmplice durante longos anos.
Como o Jorge muito bem sabe, após 25 anos, o fenómeno de o meu nome ser ainda uma referência
no panorama da dança para várias gerações, incluindo os mais jovens, já não se deve só ao período
do Ballet Gulbenkian mas também à continuidade de um trabalho sério e árduo, de uma pesquisa interior em cumplicidade com todos os elementos que me acompanham. Nunca fui uma criadora de facilidades, nunca fiz coreografia a metro, nunca me seduzi por fórmulas, sempre preferi
arriscar. Os bons resultados pontuais nunca foram a minha primeira preocupação. O meu objectivo é ir desbravando um caminho que incansavelmente procuro com os meus bailarinos. Como o
Jorge disse, e acertadamente, já fiz muita merda. Pois fiz. Fiz porque procuro, penso, repenso, lanço-me no desconhecido, deixo-me perder nas minhas obsessões, porque acredito que ainda tenho
muito para descobrir, aprender, fazer e refazer de outra forma, porque amo a dança e a sua matéria infindável de criar ilusões, porque acredito que a dança pode ter o poder social do teatro, pode
não só suscitar emoções como fazer reflectir, analisar, criticar, ser polémica e intervencionista.
Para além do duro trabalho de constante crescimento criativo, do qual não me queixo pois acho que
é um dever de qualquer artista consciente do seu papel cultural, gostaria ainda de acrescentar
uma outra realidade: as condições de trabalho. E aí sim, o percurso tem sido penosamente duro, o
Governo injusto e cego, a política cultural desgovernada ou inexistente. Não tem sido nada fácil
manter durante estes últimos dez anos um trabalho contínuo e de qualidade sem que o público se
aperceba da precária situação em que nos encontramos. Muito já investi do meu bolso para que
não houvesse quebras de produção nem da qualidade a que o público, que assiste aos meus espectáculos, se tem vindo a acostumar. Quando pagam o seu bilhete e as luzes fecham na plateia eles são
intransigentes e não se comovem com problemas financeiros ou logísticos da Companhia dos quais
com todo o direito se alheiam.
Esta situação, que há muito se arrasta injustamente e que por vezes me cansa e tira o sono, não consegue
felizmente tirar-me o alento, o prazer, a necessidade, a vontade ainda pura e vigorosa de continuar.
Talvez por todo este meu empenho, respeito pela profissão, consciência da difícil realidade em que
vivemos e, permita-me, já algum saber, me insurjo com essa mesma força que ainda me move contra algo que me perturba pela sua inutilidade.
No entanto e talvez mais importante que tudo o já dito, está a preservação das relações humanas e
das suas cumplicidades, sejam elas profissionais ou de amizade. A beleza da minha relação com o
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Sessão fotográfica em sua casa. 2004 (fot. Rodrigo César)

Jorge é que nunca teve de ser privada para ser forte, nunca teve de ser alimentada para ser contínua, nunca precisámos de agradecer um ao outro para estarmos eternamente gratos, nunca necessitámos de nos evidenciar para cada um se manter no seu lugar. A beleza da nossa relação reside na
beleza que juntos e separadamente criamos, na minha felicidade de o ver realizado e no brilho do
seu olhar quando ainda hoje vê alguns dos meus espectáculos. É essa beleza que gostaria de manter
para sempre.
Muito mais gostaria que falássemos apesar de nunca termos falado muito, penso nunca ter sido a
nossa prioridade. A nossa prioridade sempre foi fazer para que fique «dito» para sempre.
Um grande beijo da sua sempre admiradora,
Olga
Na verdade, a exigência de Roriz relativamente aos espectáculos que produz é absoluta — e,
portanto, o mesmo se aplica àqueles a que assiste. Mas raramente descobre algo de entusiasmante,
o que a leva frequentemente a afirmar que não é espectadora de espectáculos de dança. A coisa que
eu mais gosto que aconteça em espectáculo — e quando isso não se consegue é porque o coreógrafo não
conseguiu, e é por isso que digo que não gosto de dança — é sair do teatro com a sensação de que conheço
aquelas pessoas, aqueles bailarinos. Conheço, estive ali a privar com eles, como se estivesse na casa deles.
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Se não saio de um espectáculo assim, não me preenche completamente. Esse fascínio com a criação coreográfica, admite, encontra nos espectáculos de Pina Bausch, artista com a qual continua a ser
comparada. É irremediável, concede: o que é que eu posso fazer… Quando fizeram a primeira referência ao seu trabalho, eu devia ter uns 25 anos e não fazia ideia de quem se tratava. Anos mais tarde
vi A Sagração da Primavera e achei que era perfeito. Depois assisti ao espectáculo 1980, em Londres,
e fiquei estupefacta. Ela sempre esteve à frente do seu tempo. Se eu gostava de ser alguém, era aquela senhora96. Já nesta década, quando finalmente se proporcionou um encontro entre as duas, gerou-se
uma amizade cúmplice e forte. Bausch tem sido uma presença frequente em Portugal e a relação
entre ambas solidificou-se. Noutra ocasião, a coreógrafa alemã recebeu Roriz e Sara Carinhas em
Wuppertal, num encontro de maior intimidade, continuado numa troca de cartas: Roriz escreveu
a Bausch chamando-lhe «a sombra» que, em muitos momentos, pairou sobre o seu trabalho.
Mas, se pode parecer curiosa, esta reiterada inclinação epistolar tem raízes mais profundas, na
relação de Roriz com a escrita, que se intensificou nos últimos anos, e que a coreógrafa reconhece
explorar paralelamente à produção dos espectáculos: não escrevo para ninguém ler, apesar de já me
terem pedido para editar os meus Diários Falsos. Acho que é uma questão de necessidade. Sempre escrevi para mim, e alguns pequenos textos para figurarem nos programas de certos espectáculos meus. Esses textos pequenos eram dolorosos porque sabia de antemão que eram públicos. Mas foram-se alongando e, a
certa altura, por incentivo de várias pessoas, comecei a escrever com um pouco mais de tranquilidade. Em
1996 escrevi um texto bastante longo para um espectáculo e, talvez a partir dessa altura, escrevo todos os
dias. Neste momento, escrevo mais do que danço. Não trato todos os dias o meu corpo como bailarina, mas
todos os dias tenho de escrever. Uma das coisas que me dá muito prazer é a coreografia da escrita que tem
a ver com o meu ritmo interno, com a minha dinâmica97. Por causa da dedicação à escrita, ficamos
a saber como se descreve a artista, numa autobiografia datada de 24 de Fevereiro de 2006:
Olga como um pedaço de terra. Terra do norte. Meio século já passado.
Quando passo numa rua não é ela que me fixa mas eu que a fixo a ela.
Nas costas carrego a dor do vizinho. No peito um descompassado coração.
Na cara de criança um sorriso oferecido, na de mulher uma expressão grave
como se algo estivesse prestes a desmoronar.
No corpo o gesto, a pose sempre em tons negros. Na pele um mapa onde nenhuma
estrada se desvaneceu.
As mãos inseparáveis das palavras e do pensamento.
Nos olhos... Ai, nos olhos tanta vontade desmedida, tanto mimo.
No tempo uma inquieta saudade do que ainda não foi.
Na mente uma incansável guerreira que por fim me há-de matar.
Em Julho de 2006, poucas semanas depois da estreia do seu filme, Olga Roriz estreia novo espectáculo, inspirado em Samuel Beckett, a propósito do centenário do nascimento do dramaturgo.
A novela Worstward Wo, de 1983 — traduzida para português, por Miguel Esteves Cardoso, como
Pioravante Marche — determinou uma criação que, pelo menos plasticamente, contrasta com a habitual profusão de elementos cenográficos. Aqui, há terra e água, neste palco despido, uma mesa e
cadeiras e um automóvel, que nunca chega a ir para lado nenhum. A palavra, ao contrário do que
é costume e do que seria esperável, tem uma parca presença. Nunca chegaríamos a este lugar se não
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Sylvia Rijmer, Maria Cerveira, Danilo Mazzotta, Pedro Santiago Cal, Catarina Câmara, Jack Jones
e Olga Roriz num ensaio de Daqui em Diante. Companhia Olga Roriz, 2006 (fot. Danilo Pavone)
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de Letras, Artes e Ideias, 19-07-2006.
99
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100
Daniel Tércio, Expresso, 29-07-2006.
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fosse Beckett. Mas não fazia qualquer sentido tentar transcrever o texto neste espectáculo. É perfeito, não
há cópia possível. A palavra de Beckett conduziu-nos até à ideia-base de lugar. Um lugar onde seis pessoas se encontram98. Até a fisicalidade surgiu, precisamente, das palavras: este texto gira em torno de três
personagens — uma mulher, um homem e uma criança — e é muito sentido nas palavras. É obsessivo,
repetitivo e muito físico. Acaba por nos contar uma história que tem a ver com a maneira de estar das pessoas e com o seu lado físico. Na obra, as personagens surgem sempre de joelhos ou curvadas99.
O espectáculo suscitou uma recepção crítica prometedora, mas não sem reservas. Tal como o
corpo é uma organização da carne, o mundo pode ser encarado como uma ampla organização da terra.
Um dos aspectos que é particularmente interessante é a forma como no mundo de Olga Roriz, mundo
complexo e hormonal, simultaneamente amplo e obsessivo, se revela a terra informe, em bruto. Três mulheres, sentadas a uma mesa coberta com uma toalha branca, organizam a terra castanha que lançam
sobre os seus peitos e sobre as suas cabeças. A terra está ali, sempre — antes e simultaneamente — aos
gestos e às palavras. Um homem rebola-se na terra lamacenta e uma mulher enrola-se no homem enlameado. A sujidade cola-se à pele das personagens, anulando de certo modo os corpos como configurações
interpretativas para os tornar sobretudo porções pulsantes de carne. Ou seja, nos corpos dos intérpretes,
excelentes intérpretes, fica a carne indiferenciada da humanidade 100.
Para Luísa Roubaud, o desespero existencial, que em Beckett se enuncia através do despojamento
e por defeito, desenvolve-se, aqui, por excesso. A selecção musical, excelente, é o fio condutor, mas o pathos
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Danilo Mazzotta em Daqui em Diante. Companhia Olga Roriz, 2006
(fot. Rodrigo César)

que convoca é, em vários planos, repetitivo. E a excessiva duração das cenas quebra uma boa parte do seu impacto. A entrega,
versatilidade e segurança perante a diversidade dos registos faz
Pedro Santiago Cal em Daqui em Diante. Companhia Olga Roriz, 2006
da qualidade da interpretação um dos aspectos notáveis, que
(fot. Rodrigo César)
proporciona momentos dispersos de sublime intensidade poética.
Sobretudo quando logra concentrar energia trágica no movimento dançado, talvez o mais brilhante, e sempre surpreendente, traço identitário da personalidade
artística de Roriz. Se os dispositivos cénicos e luminotécnicos são eficazes — os candeeiros suspensos
substituem de forma interessante os habituais projectores — a presença inicial forte do automóvel
vai-se dissipando, porque é dramaturgicamente subaproveitado. O acompanhamento da peça é afectado por estratégias de construção redundantes e pelo recurso a uma iconografia que se tornou recorrente na dança-teatro. Problemas que só a ênfase passional de Roriz não consegue resgatar. Síntese e
depuração beneficiariam esta releitura de Beckett, feita a vermelho e negro101. Tiago Bartolomeu Costa
é ainda mais contundente: fatal e infelizmente, acumulam-se as comparações com o imaginário
barroco de Pina Bausch. Algumas sequências, se podem remeter para uma certa angústia e claustrofobia sugerida no texto de Beckett (o carro que se mostra no fundo do palco nunca os levará a lado
nenhum), encerram o espectáculo num imaginário repisado que, em outras situações, Roriz soube, e
bem, contornar. A coreógrafa desviou-se da poética que caracterizou os três happenings Felicitações
Madame, bem como de alguma organização cénica e dramatúrgica que impôs a O Amor ao Canto
do Bar Vestido de Negro para criar uma obra fragmentada, dispersa e algo circular 102.
Ao estrear este seu mais recente trabalho, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, Olga
Roriz optou por vincar o sentido de passagem, de transitoriedade, de transgressão e de tempo
suspenso. Também, de falta de sentido. Afinal, as personagens que habitam os seus últimos espectáculos — uma classe aparentemente nobre, com distintos vestidos de noite, saltos altos e longos
e inquietos cabelos — desenham impetuosamente os movimentos da coreógrafa: nos corpos
dos intérpretes Catarina Câmara, Maria Cerveira, Sylvia Rijmer, Danilo Mazzotta, Jack Jones
Luísa Roubaud, Público,
e Pedro Santiago Cal lê-se, de forma marcante, o vocabulário físico de Olga Roriz. Também a 25-07-2006.
Tiago Bartolomeu Costa,
equipa de produção, constituída por Pedro Quaresma e José Madeira, se solidificou, poten- www.RevistaObscena.com,
ciando a actividade da companhia. Mas a constância deste legado não deixa de ser ameaçada Fevereiro de 2007.
101
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Catarina Câmara e Danilo Mazzotta em Daqui em Diante.
Companhia Olga Roriz, 2006 (fot. Rodrigo César)

pela mesma transitoriedade: o financiamento estatal foi reduzido
para 105 mil euros, em 2007 e
2008. A incontornável instabilidade, característica dos tempos,
desvenda-se de facto nesta criação,
onde há como que uma diluição
e uma ausência de destino, continua Daniel Tércio: o texto de
Beckett funciona como ponto de
partida para dizer um corpo e um
espaço. A criadora diz o corpo com
o próprio corpo, di-lo para diante,
mesmo que esse diante conduza a
Pedro Santiago Cal, Maria Cerveira e Jack Jones em Daqui em Diante.
nenhum outro lugar. Num palco
Companhia Olga Roriz, 2006 (fot. Rodrigo César)
esventrado, em que desapareceram
os bastidores e o pano de fundo,
passam seis intérpretes em busca de um lugar. Ao lado desse lugar, passando por ele, atravessando-o,
saindo e entrando, existem os corpos que fundam personagens. Personagens deslocadas: esse lugar
existe, vai para diante, porque existem corpos que o fundam, que o tornam visível, que o unificam
transitoriamente 103. Este lugar de passagem, habitado e desnudado ao mesmo tempo, Roriz tomou-o como ponto de partida para as suas próximas experiências, para um futuro ainda por
definir. Não por acaso, chamou-lhe Daqui em Diante.
Daniel Tércio, Expresso, 29-07-2006.
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