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Praticar  
a empatia

Thiago Granato na curadoria. Uma 
das preocupações é que os artistas 
fiquem mais tempo, por questões 
de sustentabilidade e para propor 
relações significativas. Por isso, 
muitos também dão formação ou, 
como é o caso de Cristian Duarte, 
prolongam a estadia por via de 
parceria com um outro teatro, neste 
caso o TBA. Linha de Fuga tem outras 
preocupações éticas: a de que não 
é preciso apresentar estreias, nem 
sequer as peças mais recentes dos 
criadores, segundo Catarina Saraiva: 
“É preciso apresentar peças que 
façam sentido no território em que 
estamos e porque nos tocam sobre 
aquilo que queremos falar, quando 
queremos propor discussões à volta de 
um tema.” Em 2022 o tema é a “Ética 
do cuidar”. É aqui também que entra 
Cristian Duarte e essa peça criada 
a partir do mito de Orfeu. Quando 
Orfeu olha para trás, o que significa? 
Catarina propõe uma leitura: “Muitas 
coisas, mas significa também que 
todo o esforço que Orfeu teve para 
ir buscar a sua amada, Eurídice, ao 
mundo dos mortos, se perdeu porque, 
no último momento, faltou-lhe a 
confiança de que ela o seguia. Essa 
falta de confiança está ligada a uma 
falta de cuidado.” Até 8 de outubro, o 
Linha de Fuga fala de feminismos, fala 
da periferia da periferia (com a peça 
“Mina” de Carlota Lagido, a 28 de 
setembro, apresentada nos arredores 
de Coimbra, em Alfafar, num novo 
espaço para as artes performativas, 
o Lugar do Meio, desenvolvido pela 
autora Carlota Lagido), e termina com 
duas peças numa ode à dança e ao 
prazer de dançar: David Marques com 
a memorável e sensível “Dança sem 
Vergonha” (dia 7 de outubro, Teatro 
Académico Gil Vicente, Coimbra) e 
Frédéric Gies com “Good Girls Go To 
Heaven Bad Girls Go Everywhere” (dia 
8 de outubro, no Atelier A Fábrica) e 
3 horas e 38 minutos de movimento 
imparável, que também é um convite 
às pessoas para dançar. Afinal, como 
diz Catarina, ter cuidado e empatia 
começa na pessoa para consigo 
mesma. E o encerramento de Linha 
de Fuga é uma oportunidade para o 
praticar: cuidar é também viver o 
prazer de dançar. b

“Ó” é uma “negociação”, nas 
palavras do coreógrafo, entre 
bailarinos e espectadores

Quantos significados contém 
um gesto? Por exemplo: 
olhar para trás. O coreógrafo 

brasileiro Cristian Duarte partiu do 
mito de Orfeu, e desse instante de 
desconfiança que o fez olhar para 
trás – quebrando o pacto com o deus 
dos mortos, Hades, que trouxe a sua 
amada Eurídice à vida —, para criar a 
peça “Ó — Um Dispositivo de Dança”, 
um espetáculo de dança, para dois 
intérpretes, que convida o público a 
envolver-se, porque é também um 
dispositivo para a prática da empatia.
Cristian Duarte já coreografou para 
companhias como a Transitions 
Dance Company (Laban Center, 
Londres) ou Cullberg Ballet (de 
Estocolmo). Tem proposto olhares 
desafiantes sobre a arte e sobre o 
mundo, em peças como “The Hot One 
Hundred Choreographers” (2011), 
numa reapropriação para dança da 
obra que celebrizou o pintor britânico 
Peter Davies “The Hot 100” (de 
1997) — com a pintura em jeito de 
quadro colorido onde elenca os 100 
maiores artistas plásticos, trasladada 
do universo da música pop, do mítico 
top ‘Hot 100’ da revista “Billboard”, 
iniciado em 1958. Mas se o espírito 
crítico e inventivo de Cristian Duarte 
se expressa em peças de dança, onde 
exibe as suas qualidades de bailarino, 
por outro lado, Cristian tem um 
extenso trabalho, também crítico, 
sobre os formatos e dispositivos de 
dança, criando contextos e obras 
em que a relação entre performers e 
espectadores se intensifica na partilha 
de um momento que é gerado pela 
dinâmica criada entre ambos. “Ó” faz 
parte desta categoria, uma peça de 
dança que Cristian apresenta como 
“convite para praticar a alteridade”.
O que ocorre em “Ó” é uma 
“negociação”, nas palavras do 
coreógrafo, entre bailarinos — que 
perseguem “um roteiro predefinido, 
excitado pelo repertório que carregam 
nas entranhas” — e os espectadores. 
“Ó” chega a Lisboa (ao TBA), depois 
de ter sido apresentada em Coimbra, 
no âmbito do projeto Linha de Fuga, 
uma iniciativa que é um Festival 
(até 8 de outubro) e é um laboratório 
de artes performativas. Na viagem, 
transporta algumas das linhas 
programáticas daquele evento, desde 
logo o enfoque na qualidade sensorial 
do movimento, materializada na 
“dramaturgia tátil” — como é 
apelidada pelo coreógrafo — que 
procura a “incessante modulação de 
perceção e afeto”. Linha de Fuga teve 
uma primeira edição em 2018. Este 
ano, a Catarina Saraiva, programadora 
fundadora, junta-se o brasileiro 

Da Linha de Fuga para o TBA, Cristian Duarte 
olha para trás como Orfeu
TEXTO CLAUDIA GALHÓS

Ó — UM DISPOSITIVO DE DANÇA
De Cristian Duarte
TBA — Teatro do Bairro Alto, Lisboa,  
hoje e amanhã
Linha de Fuga, vários, Coimbra,  
até 8 de outubro


