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Resumo expandido
A narrativa visual “Madam Neka”, é um vídeo dança que partiu inicialmente
da experimentação de imagens e movimentos para composição e formação de
uma identidade imagética de um grupo de dança independente de Goiânia.
O Grupo Neka foi articulado e formado a partir setembro de 2011, por
dançarinos contemporâneos que tinham o intuito de pesquisar processos de
composição da cena para criar trabalhos artísticos em que o corpo é revelado
como produtor de sentidos reverberantes.
O grupo composto por quatro interpretes criadores em dança, que possuem
em comum em seus currículos a passagem pela Cia Quasar de Dança, em
diferentes períodos e colocações, tornou-se um dos desafios e propostas,
delinear mecanismos de criação que levassem a diferentes caminhos do que
já existira na cena da dança goiana. Assim, o vídeo, mesmo sendo de caráter
experimental, sugere uma narrativa cujo viés estético é fonte produtora de
subjetivação e definidora de movimentação, sentidos e poiesis.
Tendo como base em vários referenciais teóricos, dentre eles, Bachelard
(1993), Bertazzo (2002), Carvalho (2011), Godard (1995), Montero e Cole (2007),
o vídeo (gravado em agosto de 2011) foi o ponto de partida para a montagem
do espetáculo Madam, agraciado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de
Goiânia de 2011. O espetáculo foi concebido para ser apresentado em locais não
convencionais como: ruas, praças, calçadas, quintais, ou até apartamentos – permite
também, o formato para palcos. Nesse espetáculo, diferentes espacialidades se
tornam possíveis em cena, fazendo com que os intérpretes criem uma poética
diretamente relacionada aos “corpos edificados” nos “espaços dançantes”. À
medida que o espetáculo acontece, o espaço do cenário se modifica e influencia a

Chaud, E e Sant’Anna, T. F. (Orgs.). Anais do VII Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual
Goiânia-GO: UFG, FAV, 2014

Nilo Martins
PPG/EMAC/UFG

917

Palavras chave: Vídeo dança, dança, performance.
Link: http://vimeo.com/30544300
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cena. Dessa forma, a performance se caracteriza como uma intervenção urbana,
na qual a plateia fica livre para caminhar entre as instalações criadas.
À medida que a narrativa se estabelece, e o espaço influencia a cena,
Madam explora a temática eixo conjugalidade, entendida como o compromisso
matrimonial, onde o matrimônio tem um sentido ampliado, significando as várias
formas de união possíveis na sociedade atual. Dessa forma, a narrativa visual
(vídeo dança) Madam Neka apresenta a crudeza das relações contemporâneas
ao realizar movimentos em ambientes não convencionais a dança. Revela-se
assim um cotidiano tão performático quanto cenas apresentadas em palco.
A empatia surpreendente acontece no momento do ato dançado, que se
aproxima do cotidiano. Os movimentos acrobáticos e de grande amplitude, que
são naturais aos corpos de bailarinos, treinados para sua execução, não são
utilizados na performance, pois remetem ao virtuosismo e coloca o bailarinos em
local diferenciado ao do expectador, como algo inatingível. Portanto o propósito
dos movimentos e imagens postos em Madam Neka é a produção de sentidos
reverberantes ligados diretamente à subjetivação de quem assiste, hora por sua
simplicidade hora por seu teor inusitado.
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