AUTOBIOGRAFIA,
MEMÓRIA E
PERFORMATIVIDADE
As artes plásticas, sobretudo o seu pensamento
vanguardista de (inter) relação, influenciaram e
modificaram a minha escrita coreográfica e meu
entendimento por corporeidade. Essa aproximação
foi se dando ao longo de várias investigações
estéticas, mas principalmente pelo pensamento
absolutamente livre de enquadramentos e moldes
proposto pela artista plástica mineira Lygia Clark
(1920 - 1988), a mais irreverente e irrequieta
artista plástica brasileira do seu tempo, que
esgarçou fronteiras, colocando em debate na
arena das artes contemporâneas o sujeito e suas
questões existenciais. Suas obras propuseram
ferramentas para se pensar a Arte e a Vida de forma

absolutamente indissociável, concebendo, assim, o
corpo como receptáculo/casa que deve ser habitado
pelo sujeito, como na arquitetura: um lugar da
experiência singular, não normativa e aberta.
A pesquisa coreográfica em diálogo com as
proposições desta artista redimensiona minha
trajetória artística gestada desde 1995, quando
optei por dialogar no meu espaço cênico com
peças e objetos de arte em vez de cenografias,
culminando, 15 anos depois, na Instalação
Performática Afinal, o que há por trás da coisa
corporal? que estreou em 2010. Para este trabalho,
foram rastreadas as 56 entrevistas feitas por Suely

Rolnik (1948), crítica e estudiosa da obra de Clark
na França e no Brasil — os dois países onde Lygia
viveu e desenvolveu suas obras-acontecimento.
Obtive contato com os objetos criados pela artista
por meio de sua Associação Cultural “O Mundo de
Lygia Clark”: peças originais, réplicas, pesquisas
teóricas e visuais do seu acervo. Reuni, assim,
um arsenal de impressões e percepções afim de
transpô-las para o meu universo, o da Dança.
Ao longo desses 7 anos, mais três Instalações
Performáticas foram se desdobrando para dar
corpo a inquietações que foram submergindo
deste embate. Minha pesquisa fotográfica sobre
fluxo menstrual, até então timidamente guardada
devido aos tabus, foi tomando força e fôlego para
ser revelada em Ferida Sábia. Nesse processo
outras vozes de performers femininas se juntaram
à minha para questionar um discurso infelizmente
ainda comum em nossa sociedade contemporânea:
o do desprezo e nojo pela condição feminina
do mênstruo. Pulsão do Laço fecha essa trilogia
sobre o corpo e o vermelho. Sua matéria plástica
de silicone em forma de garrotes, telas e peles vai
expurgando as vísceras, os músculos e ossos de
um corpo desejante, mostrando que é pelo gesto
do outro, que vem de fora, que me coloco em
movimento no mundo.

Em DSÍ, me debruço livremente sobre a última
fase do trabalho de Lygia Clark, A Estruturação do
Self, que tem como viés a estimulação sensória do
corpo e o encontro com os seus vazios, por meio da
incorporação dos seus Objetos Relacionais, fazendo
mobilizar o corpo, a memória e o imaginário de
uma performer. Dissolver as fronteiras entre corpo,
objeto e fantasmática, entre dentro e fora, tempo
e espaço, na busca de uma vivência de totalidade
é um dos propósitos desta experiência artística.
Neste último trabalho, ao longo de dez anos, Lygia
criou procedimentos exploratórios do corpo e no
corpo, propondo interações com objetos criados
a partir de elementos da natureza e objetos
precários da contemporaneidade a fim de religar o
homem ao seu meio, de reintegrá-lo e potencializálo, restaurando a plena posse da individuação de
seu espectador/cliente com o mundo.

O uso do espaço não convencional que envolve
a obra e seu acontecimento performático em DSÍ
reflete a estreita e fluída relação que se estabelece
entre o corpo arquitetônico, o corpo que se
apresenta (performa) e os corpos que se deixam
tocar/afetar pelo que no instante é revelado. No
entrelaçamento arte/vida, sua dimensão poética
pode ser entrevista e experimentada nas possíveis
possibilidades de aproximações e de inclusões
permitidas por nós. Aqui não existe mais a quarta
parede, mas talvez uma levíssima membrana que
recobre o espaço e que convida seus interlocutores
a desvendar e adentrar outros espaços, agora mais
orgânicos, coletivizando assim suas subjetividades.
O uso dos objetos coreograficamente introduzidos
no espaço e poeticamente redimensionados
conduz os sentidos e desperta as percepções dos
interlocutores. Os deslocamentos espaciais em
seus estados de dança sutilmente se desdobram
em imagens, falas, sons, musicalidades plásticas,
gestos e expressões, compondo um repertório
dramatúrgico singular. Nesse sentido a relação
público e obra torna-se um acontecimento, um
meio de encontro com novos modos de existência
e fortalecimento de relações interpessoais,
porque “tocar é ir além de si, é deixar-se ser
tocado” como nos relembra o arte-terapeuta Lula

Wanderley. DSÍ expõe e desnuda, para além das
formas e superfícies, as fissuras, rasgos e aberturas
da corporeidade do sujeito contemporâneo
frente à sua necessidade de religamento e de
pertencimento. Lugar de resistência e memória do
seu ambiente primário, pulsional e pré-verbal.
Ao eleger as histórias de vida como matéria para
a minha criação artística, acabo por explorar
outro campo e formas de relação através de um
acordo criativo, porque há qualquer coisa de mais
universal que nos abre ao plano da identificação
entre o que vivemos, sentimos e nos
recordamos por meio dos nossos movimentos
no tempo e no espaço. Esse campo aponta
também para uma posição ética e política,
uma vez que coloca em cena, frente a si e
ao seu público, sujeitos contemporâneos
e suas questões prementes, não só
pessoais como também sociais e
culturais, pela tomada de decisão de
como o sujeito quer se relacionar
com o público a partir do privado,
o que deseja e o que lhe é
possível expor e da forma que
lhe parece mais íntegra.
Tomar posição em relação
à sua própria vida e seus

atravessamentos afetivos, sociais e educacionais
frente à realidade hoje é também uma posição
crítica. Abre-se, deste modo, à possibilidade de uma
universalização da experiência, consequente da
abertura à identificação com a experiência diversa
do Outro, podendo convergir- se justamente porque
seu tratamento é poético.

ANAVITÓRIA

Sobre Ana Vitória
Iole de Freitas / Artista Plástica
No recente trabalho de Ana Vitória, onde ela amplia o entendimento
sobre a presença corpórea no mundo através das relações de
sua sensibilidade com o raciocínio plástico de Lygia Clark, vemos
um corpo – o seu – que se esmera no detalhamento sutil de
movimentos, só por ela definidos, que revelam a maestria e a
autenticidade do seu fazer. Em 3 momentos do espetáculo ela
impregna pontualmente o lugar com sua eficácia poética:
-Ao arrastar-se do círculo à cadeira: só Ana Vitória sabe realizar
aquele deslocamento, no desdobrar miúdo e tenso da musculatura
de pernas e braços ritmados pela sua paixão pelo dançar.
-Ao fazer a cadeira girar, num esforço de quase girar o mundo.
-Ao encerrar sua presença em cena, no desalinho leve e suave
de braços que se elevam e desfazem a matéria.
Somente sua expressão os permite existir: estes 3 instantes
inconfundíveis de sua fala.
Tudo mais, que reflete suas escolhas e que são tão bem idealizadas
e realizadas pelos atributos do som, da luz e dos artefatos cênicos,
se mostra como um vasto campo de circunstâncias que lá estão para
acolher o único e o inusitado: o vigor adestrado do corpo que, físico,
torna-se símbolo, logo linguagem.

performance
Performer / AnaVitória
Duração / 45 min

instalação
// AnaVitória
// Afinal, o que há por trás da coisa corporal?
// 2010
// Gases cirúrgicas, estopa, pedra, casulos do bicho da seda, fios primitivos,
tesouras e cadeira barbeiro/parto/love chair, islaides, fotos de fluxo menstrual
// 12m x 6m

“Não se nasce
mulher,
torna-se
mulher.”
Simone de Beauvoir

Mutações:

a ferida como experimentação de
uma escrita performática visceral
Regina Miranda

AnaVitória acredita “na historia pessoal e na memória como
ferramentas e fontes inesgotáveis para projetos autorais” e
esta atitude se faz presente desde os primeiros e incertos
passos que iniciam a performance, caminhando para
frente/para trás, desenrolando percursos e fios
de memória individual e coletiva, através de
gerações. Creio que, ao pensar em fluxos e
conexões, Ana estabelece o que Irigaray
(1991) chamou de ‘mecânica dos
fluidos’, uma forma de pensar que
afrouxa ligações conceituais
voltadas para afirmação da
presença, para indicar
processos de mudança,
transformações e
mutações fluidas.

Antes o ovo, as valises, as hélices; agora as descamações menstruais, como
indícios de ciclos de regeneração. Em todos, o corpo mutante, o entremear
de linguagens e a aproximação do tabu, tanto como trânsito incerto entre
proibido e sagrado como, e talvez mais ainda, em seu sentido etimológico,
como - aquilo que marca com intensidade.
Assim, a Ferida Sábia, saturada pelo vermelho, produz inicialmente um
efeito de encharcamento, não apenas o de banhar-se em sangue, mas
aquele que escorre de dentro para fora, deixa suas marcas, seus signos
de gênese de vida - e nos impregna. Logo em seguida, a respiração mais
acalmada, vemos surgir os entrevermelhos: detalhes de carne, de panos
e outros objetos, cada um transpirando uma perturbadora vivacidade,
como se a proximidade do sangue os tivesse contaminado com sua
força própria. Casulos de fios vermelhos entremeados de objetos
pessoais, que apenas podemos entrever, nos incitam a decifrar: fluxos,
percursos, redes que nos conectam a rituais ancestrais, trilhas para
a imaginação coletiva. No fundo de um vaso, uma pequena gota
vermelha escorre silenciosa, mais adiante explode abruptamente e
logo sugere a cena de um crime, ao mesmo tempo que provoca um
impulso de puxar a descarga e eliminar a evidência. Ou mergulhar
nela e conhecer, reconhecer-se.
Enquanto os rastros e migrações do vermelho sugerem percursos,
suas impregnações propõem uma cognição instintiva do evento,
mais do que sua contemplação. Rastros e impregnações se abrem
a novas incorporações de sentidos e à produção de alegorias, ao
mesmo tempo em que des-singularizam objetos cotidianos, para
lhes inferir um novo valor, agora no espaço da imaginação.

performance
Direção e coreografia / AnaVitória - 2012
Artista convidada / Angel Vianna
Bailarinas / AnaVitória, Marina Magalhães,
Priscilla Teixeira e Soraya Bastos

instalação
// AnaVitória
// Ferida Sábia
// 2012
// Fotos menstruação em metacrilato, ossos
de boi, camisolas, calçolas e anáguas de
seda anos 50, 60 e 70, bacias esmaltadas,
pele de bode, fios de lã, vídeo cerejeiras
// 15m x 7m

A Poética das

Pulsões
Henrique Marques-Samyn

AnaVitória nos apresenta uma obra
que, em última instância, indaga pela
possibilidade da dança. É claro que esse
questionamento seria desprovido de sentido,
caso não se efetivasse do modo adequado; de fato,
haveria o risco de que tudo resultasse em malogro, não
fosse a indagação realizada por alguém que dispõe dos meios
necessários para formulá-la − alguém como AnaVitória, cuja trajetória
na dança vem atestando seu lugar de destaque no cenário contemporâneo.
A primeira questão problematizada em Pulsão do Laço está relacionada ao espaço.
Ao apresentar-nos um corpo imóvel, atado às paredes, enseja a indagação: haverá
dança? Como poderá dançar este corpo, enredado na trama visível que, aparentemente,
tolhe cada movimento? Sabemos, é claro, que de algum modo haverá dança; não obstante, o
estranhamento suscitado pela situação inicial tem a função de desnaturalizar a dança enquanto ato.

Tipicamente, talvez estivéssemos diante de um palco vazio, perante o
qual aguardaríamos o início do espetáculo; talvez encontrássemos o(s)
corpo(s) estático(s), mas num cenário adequado à dança − isso é, com
espaços livres, abertos ao movimento. Aqui, a situação é outra: há o corpo,
há o espaço, mas parece haver uma insuperável tensão entre ambos.
A dança só se torna possível a partir de um convite. “Me ajuda a dançar?”,
pergunta AnaVitória ao público, dando, assim, início a um duplo processo:
primeiro, a desconstrução do espaço por parte daqueles que, arrancando das
paredes as fitas que atavam o corpo, tratarão de criar o espaço necessário à
dança; segundo, a negociação de movimentos − uma vez que o corpo permanece
sujeito à força e à ação dos que, retendo os laços, determinarão os gestos possíveis.
Claro está que, nessas condições, a dança pode realizar-se ou não: é possível que
o corpo não possa mover-se, asfixiado por presenças excessivamente próximas e
dominadoras, por forças restritivas, por tensões incontornáveis; ou, no caso oposto,
que a dança se efetive como uma conjugação de esforços, gerando uma harmonia
condicionada por uma multiplicidade de movimentos imprevisíveis.
A obra de AnaVitória visa, precisamente, a um agenciamento de pulsões corporais que,
esteticamente arranjadas, convirjam para uma experiência artística. No caso em questão, o tempo
‘pulsão’ não precisa ser entendido num sentido específico ou restritivo; é suficiente resgatar a
sua raiz etimológica − o verbo latino pulso, -are, que registra, como acepções possíveis, ‘impelir’,
‘expulsar’, ‘vibrar’. A poética de pulsões concebida por AnaVitória se erige a partir de corpos
autônomos, que se movem a partir de forças não sujeitas a uma solicitação prévia; a eles
é resguardado o pleno direito ao movimento − que vibrem, que deem vazão aos
seus impulsos: apenas a partir dessa liberdade fundamental pode AnaVitória
lidar com a imprevisibilidade que, enlaçada no ato criativo, gera a dança.
Para a poética das pulsões, a singularidade é essencial.

performance
Performer / AnaVitória
Duração / 35 min

instalação
// Ana Vitória
// 2014
// Ferro, silicone, próteses de silicone,
garrotes e vídeo projeção performance
// 7m x 4m

O que está em jogo no acontecimento performativo em
que vida e arte se dobram e se tocam no justo espaço
da dança? O corpo próprio? E que corpo é este?
DSÍ nos desafiou ao encontro com este outro espaço
do corpo. Por debaixo de camadas infinitas de pele,
buscamos incessantemente tocar a superfície sutil
de um corpo pré-verbal, imaginário, perceptivo,
potente e sensório.
Neste percurso, a memória, suas marcas reais
ou ficcionais e os instantes de uma vida
desestabilizaram lugares deste corpo para
religá-lo a novos estados no aqui e no agora.
Espelhamentos de si, reflexos do outro
que atravessam e perfuram a fina
camada da ação performativa, se
misturam e se desintegram em leves
partículas que repulsam e atraem
o instante do gesto que gesta.
E a experiência se-refaz.
ANAVITÓRIA

performance
Direção / AnaVitória
Performer / Carolyna Aguiar

instalação
// AnaVitória
// 2016
// Espelhos, bolinhas de isopor e voal
// 8m x 8m

(Re)Aprendizagens afetivas -

processos autobiográficos, memória e performatividade
Trata-se de um sistema investigativo que se posiciona no campo das artes
performativas. Criado e dirigido pela coreógrafa AnaVitória, a partir da sua prática
artística e pedagógica, vem sendo aprofundado a 18 anos, e amadurecendo seus
contornos e diálogos com outras áreas de conhecimento, como os estudos da
performance, antropológicos e a análise do movimento.
Este sistema autoriza-se sobretudo pelos avanços dos Estudos Contemporâneos da
Arte, que vem conquistando como modo específico de organização do pensamento
e interface de conhecimento com a vida do sujeito/artista contemporâneo um
amplo campo de pesquisa e criação artística.
Propõe avançar no campo da pesquisa das artes coreográficas e performativas
a fim de instrumentalizar o pesquisador/artista/sujeito em sua procura por um
modo singular e autoral de apresentar-se.

SISTEMA
de Criação

Aciona os arquivos corporais que vão construindo estruturas gestuais que
recuperam comportamentos, sentidos e estados afetivos que comunicam
presenças e experiências, desestabilizando os conceitos formais de criação na arte.
Através da história pessoal, do entrelaçamento de vida e arte e ação poéticoperformativa, o sujeito é aqui conduzido e instigado a investigar, explorar e por
fim criar sua própria dramaturgia pessoal, buscando a integridade de ser criador e
obra, bem como um novo modo de relacionamento e aproximação afetiva com o
outro espectador e observador da sua proposição.

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS
PESQUISA DE CAMPO
INSTALAÇÕES SITE-SPECIFC

* Estreia prevista para Maio de 2022 em Faro - Portugal
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ENCRUZILHADA é uma Instalação Performativa
criada, dirigida e interpretada pela coreógrafa e
performer AnaVitória. Em um espaço imersivo
que dialoga com a ideia dos “penetráveis” ou
“Tenda Curativa” estarão peças escultórias
construídas pela artista, contendo 1 fotografia
anônima de um rosto de mulher, sendo seus
registros fotográficos dos anos de 1920 aos de
1960. Cada objeto contem relicários afetivos
de objetos memoriais que foram recuperados
pela artista em feiras de antiguidades, brechós
e antiquários, a partir dos relatos recolhidos nas
residências artísticas das mulheres de pequenas
comunidades e aldeias portuguesas do norte e
sul de Portugal sobre suas práticas femininas,
suas memórias afetivas e seus imaginários.

ENCRUZ
ILHADA

AnaVitória se colocará neste centro,
lugar de encruzilhada, para dar corpo,
tônus afetivo, voz e presença a estas
mulheres a partir da sua interpretação
presencial, recuperando o desamparo
ancestral de suas cadeias matrilineares,
na qual bisavós, avós, mães, filhas,
netas e bisnetas - que nada ou muito
pouco sabem de suas histórias - se
reconectam em um ritual performativo,
em consonância ao pensamento da arte
como um disparador da existência.
Fotos: Bruno Veiga

CURRICULUM

ANAVITÓRIA (1969) Pós Doutora em
Artes da Performance (Faculdade de
Motricidade Humana da Universidade
de Lisboa - Portugal) e PhD. em Artes Performances do Corpo pela Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO/Brasil). Coordenadora Adjunta
do Mestrado Profissional em Dança na
contemporaneidade - PPGPDAN da
Faculdade Angel Vianna e do Curso de
Pós-Graduação em Preparação Corporal
para as Artes Cênicas - FAV/Brasil.
É Investigadora colaboradora pelo Inet-MD
(FMH-UL-Portugal), Sens-Lab (Canadá) e
NEPAA (Núcleo de estudos da Performance
Afro-Ameríndia - Brasil). Atualmente vive
em Portugal aonde desenvolve seu
trabalho artístico-pedagógico sobre
poéticas autoperformativas.
Coreógrafa e Diretora artística da
Cia AnaVitória Dança Contemporânea
fundada em 1997 com mais de 33
obras criadas e digressões nacionais e
internacionais no Brasil, França, Portugal,
EUA, Alemanha, Africa, México, Chile,

entre outros. Bailarina e artista visual
tendo criado diversas Instalações Performáticas,
site-specifc e Vídeos de Dança com foco nas
poéticas corporais, autoperformance e memórias
autobiográficas. Suas criações autorais levaram
companhias estatais e privadas, brasileiras e
estrangeiras a convidá-la a criar e remontar
suas obras coreográficas.
Recebeu diversos prêmios entre os quais o
de Melhor Coreógrafa - XIII Mostra de Novos
Coreógrafos RioArte – RJ (1996) – “Valises”,
Melhor Vídeo-Arte de Performance - IV Salão
Victor Meirelles de Artes Plásticas no Museu
de Arte de Santa Catarina MASC – SC (1996)
– “Valises”, Melhor Coreógrafa pela APCA Associação Paulista de Críticos de Arte de
São Paulo – SP (1997) – “Corpo Provisório”,
Intérprete - Criadora pelo
MINc-Troféu Mambembe – RJ (1998) – “Corpo
Provisório” e Prêmio na categoria “Melhor
Coreógrafa” do Prêmio RioDança 1999
instituído e promovido pela Secretaria de
Cultura do Rio de Janeiro/RioArte com a
coreografia “Orikis”, entre outros.

A partir 2010 Ana Vitória inaugura sua Trilogia
de Instalações Performáticas dialogando
diretamente com as artes plásticas e visuais;
“Afinal, o que há por trás da coisa corporal?”
(2010), “Ferida Sábia” (2012) e “Pulsão do
Laço” (2014), no Centro Cultural dos Correios/
RJ, Cavalariças do Parque Lage/RJ, Museu
Rodin – Palacete das Artes/ BA, Centro Cultural
Helio Oiticica/RJ, Art Clark Center/ RJ, Galpão
das Artes Tom Jobim/ RJ, Casa França-Brasil/
RJ, Museu MAR/RJ, Itaú Cultural/SP e Sescs
Belenzinho/SP, Juazeiro do Norte/CE, Petrolina/
CE, entre outros Festivais, Espaços Culturais e
Galerias de Arte.
Em 2016 cria a Instalação Performática “DSÍ”
com um solo autobiográfico para performer
Carolyna Aguiar e que se desdobrou em 2021
na Vídeo Instalação “DSÍ – embodyment”,
inaugurada na Pinakotheke do Rio de Janeiro na
exposição Lygia Clark (1920-1988) – 100 anos.
Em 2020 inicia seu projeto ENCRUZILHADA –
com uma Vídeo-Instalação que homenageia 30
mulheres assassinadas em contexto doméstico

durante a pandemia em Portugal junto ao
Inshadow Festival Lisboa. ENCRUZILHADA
segue seu percurso performativo de
residências artísticas sobre a necessidade
de se retirar a mulher do lugar de
invisibilidade e silenciamento a que vêem
sendo acometidas ainda pela sociedade
contemporânea.
Há 30 anos Ana Vitória vem desenvolvendo
e aprofundando sua pesquisa artísticopedagógica de criação a partir da memória
e autobiografia, apoiada nos Estudos da
Performance. Seu Sistema investigativo –
(Re) Aprendizagens Afetivas – posiciona-se
no entrelaçamento entre vida e arte e ação
poético-performativa, este é também o
tema da sua Tese que será lançada em
livro no ano de 2022.

www.anavitoria.com.br

VÍDEO REEL / LINK
https://vimeo.com/227972132

fotografias
Renato Mangolin

projeto gráfico
Nucleo i Design
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