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A arte contemporânea estabelece-se num campo híbrido, de
constante investigação e pesquisa, que se manifesta na urgência de
mudar o sistema. Esta prática de auto-conhecimento, desenvolvimento,
questionamento, estudo e estratégia transporta o trabalho em
direcção ao desconhecido, criando, muitas vezes, e através do gesto
de provocação que é inerente ao objecto artístico, uma sensação de
desconforto.

O corpo revela a sua identidade enquanto manifesto, procura
reformular as convenções do vocabulário da dança. Interessa-me
reformar os conceitos de inclusão, através da reinvenção da relação
do corpo com o mundo. O mundo e o corpo como dispositivos
performativos de um activismo assumido que procura espoletar a
mudança.

Na dança isto acontece maioritariamente através do corpo
normativo – especialmente corpos homogéneos e convencionalmente
atraentes – que discrimina todos os que não se enquadram na norma.
Mostrar esta beleza violenta e crua, que diverge da percepção da norma,
possibilita a criação de novos padrões de valores estéticos, assim
contribuindo para a mudança na forma como nos vemos a nós próprios
e ao outro.

(A autora escreve segundo a antiga ortografia)

De que forma podemos trabalhar as barreiras? De que forma
podemos trabalhar o corpo? De que forma especulamos e criamos um
estereótipo que não corresponde à realidade?
As opções artísticas e conceptuais aqui tomadas reflectem uma
linha de experimentação que, aliada aos limites físicos e sem concessões,
criam desconforto pela intimidade extrema a que se propõe.
Acredito que é urgente mudar a visão fascista do corpo
performativo, a ideia dos corpos iguais que perdem a sua identidade
e etnografia. Interessa-me criar a possibilidade de uma nova visão do
corpo, e por consequência, uma nova visão do mundo. Um corpo que
não corresponde à norma é por si só um acto político.
Dar destaque a este corpo torna possível uma dinamização e nova
abordagem do sector da inclusão, apresentando-o como obra em si e não
enquanto corpo vítima ou corpo heróico.
Um dos objectivos desta proposta é o de reivindicar a urgência
das artes performativas se abrirem à diversidade, de questionarem as
políticas de género e identitárias, de promoverem um novo modelo de
corpo levando, consequentemente, a uma reflexão social e o subsequente
desenvolvimento do pensamento crítico acerca destes temas. A obra
propõe-se a promover a ruptura dos dogmas normativos e padronizados
do corpo.
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«Debater-se consigo no mundo» é o mote para a travessia de
uma mulher nua em si. Que procura. Que se procura. Uma mulher que
está só e é polvo. Ela é tudo e tudo é parte dela. Uma mulher que se
revela, desdobrando-se em múltiplas linguagens e, pondo a descoberto
facetas, estados e emoções, baralha-as e combina-as, numa tentativa
incessante de se perceber. Joga com as suas perspetivas como se joga a
vida!
Essa mulher cruza outra mulher e outra mulher. Essas
mulheres estão nuas em si. Procuram. Procuram-se. Estão sós e são
polvos. Elas são tudo e tudo é parte delas. Revelam-se, desdobram-se,
tentam incessantemente perceber-se. Jogam entre si como se joga a vida.
TravessiaS é um apelo à reflexão sobre a importância do
autoconhecimento. Emergindo de uma linguagem plástica mutável, a
peça é, no seu cerne, construída sobre a materialização de uma reflexão
filosófica em torno do indivíduo e da sua singularidade multipolarizada.
Daí o guião de uma mulher que explora a sua existência através de
um texto sobre si e onde se espelha. Nele mergulha e ao desconstruílo descobre novos pontos de vista de si própria. Esta desconstrução
é corporal, vocal, imagética e sonora, espacial, progressiva e
desconcertantemente convergente. As várias linguagens artísticas e
técnicas são produzidas pela mulher «que é polvo», em palco e em
tempo real, e resultam numa linguagem de acumulação em ambiente
de pesquisa que brinca com o caos e com a acumulação de informação.
Dessa mistura nascem as texturas da qual a peça vive, texturas mistas de
sentidos, linguagens e interpretações.
Uma mulher que se torna numa onewomenband, que se
desdobra em tarefas e que cria uma erupção gradual de informação
de diferentes proveniências, entrando e saindo de si própria para se
observar; uma mulher que não tem mãos a medir ao dispor-se à partilha
honesta do seu interior.
Como ela estão outras duas mulheres num processo similar.
O que são revela-se nesta desconstrução. E o que são cruza-se em palco,
mistura-se, funde-se, dilui-se e destaca-se, espelhando metaforicamente
a relação de três mulheres.
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Esta podia ser uma peça realista baseada em três percursos
pessoais que se cruzam em certos pontos, mas tem todo o tom
surrealista de quando se mergulha fundo no interior das intervenientes.
Esse despojamento materializa-se numa linguagem comum entre elas, e
a partilha está no centro da ação.
Sendo na sua essência uma proposta de acumulação em
múltiplos sentidos, fundem-se materiais gravados durante o processo,
com materiais criados no momento, procurando criar uma dimensão
temporal dinâmica. A cenografia visa ser uma constante metamorfose
do espaço-tempo com mudanças subtilmente vertiginosas e onde os
adereços de cena são o próprio aglomerado dos dispositivos técnicos
funcionais.
Com esta linguagem, torna-se tanto palpável quanto abstrata
a proposta de reflexão sobre o autoconhecimento como catalisador
da valorização da riqueza da diversidade – no contacto com as nossas
múltiplas facetas e no contacto com as múltiplas facetas dos outros. E
que tentará fazer ressaltar tantos diferentes mundos quantos a riqueza
de ser uma mulher. Esta que é tantas e que é só uma, sendo isso que a faz
indivíduo capaz de viver, e ver o mundo e o outro de forma singular.
Marta Jardim
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Marta Reis Jardim (1995) é
criadora e intérprete na área
das artes performativas, tem
desenvolvido trabalho autoral
multidisciplinar tomando a dança
contemporânea como ponto de
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Das suas primeiras criações
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ALUCINAÇÃO26 co-criação
com Alice Duarte, com apoio da
CML, estreou no Festival Bairro
em Festa 2020, Lisboa. Há Mar
e Mar Ocupação co-criação com
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Filipa Francisco e Bruno Cochat
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de Olga Roriz- versão Festival
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Buisel, Francisco Manso,
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