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O PONTO DE PARTIDA
Partindo dos livros a “Estética e Politica- A partilha do
Sensível”, Jaques Rancière (2009) e “Teatro pós-dramático”,
Hans- Thies Lehmann (2017), revisitamos os conceitos, de
estética e dos signos Pós- dramáticos, respetivamente. Com a
intenção de correlacionar estes conceitos com a dimensão
estética e pós-dramática do Festival Social TUDANZAS, bem
como,

da

construção

da sua intrínseca estética do

comunitário.

“A PARTILHA DO SENSÍVEL”
No livro “Estética e Politica- A partilha do Sensível”, Jacques Rancière (2009), denomina
partilha do sensível como o sistema de evidências que revela a existência de um
comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respetivas (Rancière,
2009:15). Ou seja, um “comum partilhado” constituído de “partes exclusivas”.
Comum, este, que composto de partes exclusivas remete à participação do individuo
e à sua implicação no processo partilhado.
Rancière, refere que a estética deve ser vista de um ponto de vista kantiano - “como o
sistema das formas à priori determinando o que se dá a sentir (Rancière, 2009:16) e que só através deste olhar, o artista pode definir as “práticas estéticas” que dão
forma à sua “prática artística” e a relação que esta estabelece com o comum, de como
o artista estabelece a relação entre a “partilha do sensível” e as suas “superfícies de
escrita comum”, de forma a se estabelecer como um “criador de vida” e
“revolucionário”.
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OS REGIMES DE IDENTIFICAÇÃO DA ARTE
Ranciére, distingue assim três regimes de identificação da arte na tradição ocidental;
O primeiro define-se como o regime ético das imagens (ethos) – onde “a arte” é
dependente do ser, pensar e sentir do indivíduo e do coletivo - o qual impede a arte
de se individualizar como tal (Rancière, 2009:29).
O segundo define-se como o regime do poético ou representativo da arte (mímesis), que
assume como sendo o vinco na distribuição das maneiras de fazer e das ocupações
sociais que torna as artes visíveis (Rancière, 2009:31). Este regime autonomiza a
arte e ao mesmo tempo articula-a com a visão hierárquica da comunidade.
O terceiro, o domínio estético, o qual não diferencia a arte pela forma como esta se
concretiza, mas sim pela forma como esta é percebida. Ranciére ressalta que a
palavra estética não remete para uma teoria da sensibilidade, do gosto ou do prazer
dos amadores de arte (Rancière, 2009:32), mas sim, para a “potência heterogénea”
do sensível desligado das suas conexões ordinárias.
Ranciére afirma que só este regime permite a singularidade da arte, libertando-a e
desobrigando-a de toda a hierarquia de temas, géneros, artes e de todo o critério
pragmático dessa singularidade, permitindo uma copresença de temporalidades
heterogéneas.
A estética permite, deste modo, uma autonomia da arte em relação à vida assegurando o
afastamento à representação, bem como negação da hierarquia dos géneros da
representação (tragédia para os nobres, comédia para a plebe; pintura histórica
contra pintura de gênero etc.) (Rancière, 2009:47).

O PODER TRANSFORMADOR DA ESTÉTICA
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Este modo de pressentir o mundo, desde o seu domínio estético, da perceção do sensível,
introduz o conceito modernista da arte como forma e autoformação da vida
(Rancière, 2009:38). A estética como educação do homem - uma educação estética
que permitiria a liberdade do homem, devolvendo-lhe a capacidade de ser um livre
pensante e capacitando-o para viver numa comunidade política livre um Homem
que construído pela revolução estética estaria apto para a construir uma
humanidade comum.
No entanto, esta conceção de novo homem foi rebatida pelo movimento pós-moderno, o
qual denunciava esta ideia de homem emancipado- de homem evolucionado- de
homem superior - como corresponsável da intolerância à diferença e a promotora
das “fábricas da morte” [1].
Foi a consciência de emancipação que revelou a noção de vanguarda, uma vanguarda não
associada a uma forma partidária de caminho a seguir mediante uma visão e futuro
da humanidade, mas sim como o lugar dos “inventos artísticos” que antecipam
estéticas do futuro, uma Vanguarda que estabelece diferentes formas sensíveis que
permitem ao ser humano repensar os limites materiais de uma vida por vir
(Rancière, 2009:43) e ser um indivíduo politicamente ativo.
Esta partilha do sensível deve ser um lugar de todas e todos, e não exclusivamente de uma
parte daqueles e aquelas que possuem o tempo para fazer “outra coisa”. A arte deve
ser vista como o espaço para a transformação do pensamento em experiência
sensível da comunidade (Rancière, 2009:67), para a co- construção de passagens de
saber, fazer e ser.
O artista é, dentro deste panorama, o trabalhador da arte, o criador e mentor dessa
partilha do sensível. A arte é assumida não como a exceção, mas sim como uma
forma de trabalho.

O UNIVERSO PÓS-DRAMÁTICO
No livro, “Teatro pós-dramático”, Hans- Thies Lehmann (2017), apresenta-nos um
conjunto de signos que caracterizam o teatro e consecutivamente, por síndrome de
hibridez, a dança, dentro do panorama pós-dramático. Estes signos constituem parte
da liberdade estética e da partilha do sensível defina por Rancière.
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Enumeramos sumariamente estes signos denominados por Lehmann:

1)

Desaparecer da síntese

A síntese desaparece na medida em que assume a ambiguidade das teses artísticas, dando
espaço à perceção - à semiose. O recetor deve possuir uma perceção aberta e
fragmentada, em vez de uma perceção unificadora e fechada (Lehmann,2017:120),
para receber a semântica das formas.
A experiência comunitária da perceção coletiva perde significância, mas como a essência
do género estético é o seu carácter comunitário, o teatro redescobre-se dentro do
teatro da liberdade, liberdade relativamente à subordinação às hierarquias,
liberdade relativamente ao imperativo da perfeição, liberdade relativamente à
exigência de coerência (Lehmann,2017:120). A síntese dá lugar à densidade em
momentos intensos (Lehmann,2017:120). A comunidade deixa de ser o produto das
semelhanças, motivações e perceções, para se tornar no lugar do espaço
“co-partilhado” - do “espaço comum”, diferentemente percecionado e construído de
imaginações heterogéneas e singulares (Lehmann,2017:121).

2)

Panoramas de Snapshots Oníricos

Nesta liberdade de hierarquia entre géneros, perfeição e coerência- onde o “sonho é o
modelo” - a construção recria-se através de “snapshots” do universo onírico do
criador. A comunidade é imersa na textura do criador.

3)

Sinestesias

Estes panoramas de “snapshots” são então compostos dentro de um paradigma mais
próximo de uma geometria caótica que de uma linearidade euclidiana. Como é difícil
ao aparelho sensorial humano tolerar a ausência de ligações (Lehmann,2017:122), o
espectador é levado a, sensorialmente, criar sinapses sinestésicas da perceção, de
forma a construir a unidade.

4)

O texto da performance

Nesta construção caótica o texto escrito dramático deixou de ser o foco, interligando-se de
forma tecedora com o texto da encenação, dando origem ao texto da performance. E
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o texto da performance torna-se mais presença do que representação, mais
experiência partilhada do que experiência transmitida, mais processo do que
resultado, mais manifestação do que significação, mais impulso energético do que
informação (Lehmann,2017:124). O texto da performance permite e incentiva à:

a.

Horizontalidade na utilização de géneros. A liberdade hierárquica de géneros que
permite a perceção sinestésica põe em lugar de igualdade, de transversalidade e
horizontalidade todos os signos, a linguagem, a dicção, a gestualidade, o espaço
arquitetónico e os restantes elementos visuais. Tal igualdade leva a uma combinação
de géneros em cena.

b.

Simultaneidade. Esta combinação de géneros em cena permite uma utilização
simultânea de signos, de forma a que o espectador é convidado a contemplar o
panorama por si mesmo ou a escolher o lugar da observação do acontecimento sabendo de antemão que algo do panorama se perderá nessa escolha. Ao mesmo
tempo esta simultaneidade cria a “abolição do sentido”, visto que para capturar o
“sentido” o espectador teria que se encontrar simultaneamente nos dois estados, o
de observador do panorama e de observador das suas subestruturas e
microestruturas.

c.

Jogar com a densidade dos signos. O texto da performance incentiva ao jogo da
densidade dos signos, ou seja, por vezes existe um excesso ou superabundância da
informação, e outras vezes existe o vazio e uma quase escassez de informação. Ou se
“passa tudo” ou “não se passa nada”. Verifica-se o dilatar do tempo dos
acontecimentos.

d.

Pletora. No conceito da pletora nasce o excesso, o excesso de informação, o excesso
de signos, o excesso de material em cena, o excesso de géneros que constituem um
rizoma de realidades, um rizoma de realizadas que transmite um sentimento de
caos, insuficiência, desorientação, tristeza e horror ao vazio (Lehmann,2017:130).

e.

Musicalização. Os sons, as vozes, os textos, o espaço do sonoro do teatro são
manipulados e estruturados deliberadamente. Esta musicalização permitiu a
afirmação de que a linguagem teatral deixou de ser a linguagem dramática
(Lehmann,2017:122).
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f.

Cenografia, Dramaturgia Visual. A dissolução da hierarquia logocêntrica permitiu
a libertação do texto e a possibilidade da criação de dramaturgias organizadas de
maneira visual. O olhar volta a ser um olhar que lê; a cena torna-se grafia; surge uma
poesia, escrita sem os instrumentos da escrita de um escritor (Lehmann,2017:134).
O observador percebe um poema visual e a metáfora visual instala-se.

g.

Calor e frieza. Abrindo-se a todos os recursos de género e à sua imensidão de
signos, o teatro pós-dramático pode manifestar uma frieza difícil de suportarcomposta de processos puramente visuais, ou o calor aconchegante que acompanha
as experiências humanas.

h.

Corporiedade. Através da interligação entre a dança e o teatro com o nascimento
do “teatro-dançado”, o teatro dá a importância à corporeidade. Esta aproximação
permite o abandono do corpo da significação em prol de um corpo do gesto (dança,
ritmo, graça, força, riqueza cinética). Não portador de um sentido, o corpo assume
uma

nova

significação,

que

cobre

o

conjunto

da

existência

social.

(Lehmann,2017:138).

Todo o assunto de cariz social tem que passar pelo filtro do corpo.
O corpo passa a ser considerado como o lugar da memória histórica e o lugar onde
se inscreve a história coletiva.

i.

Teatro concreto. O teatro do concreto nasce quando o teatro se coloca na posição
de acentuar o concreto, de tal forma que o recria de forma abstrata, existindo uma
elaboração concreta do espaço, do tempo, da corporeidade, da cor, da sonoridade e
dos movimentos (Lehmann,2017:140), que põe em causa as conceções tradicionais.

j.

Irrupção do real. A quebra da ideia ficcional de uma peça de teatro, onde a título de
exemplo: depois de uma atuação especialmente exigente os atores, fazem uma pausa
para fumar, enquanto observam o público (Lehmann,2017:143), ou quando por
necessidades técnicas existe uma limpeza de palco. O real corta a ideia ficcional e
adquire o mesmo valor cénico que outro acontecimento encenado. O real por
instantes transforma-se em significante.
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k.

Acontecimento/situação. A irrupção do real transporta-nos para o conceito do
acontecimento, um Happening - uma simples interrupção do que era vivido como
rotina do dia-a-dia (Lehmann,2017:148), que permite ao público (comum cidadão
que frequente este lugar, no espaço tempo em que decorre o acontecimento) a
experiência de auto questionar-se sobre o que está a ocorrer. O acontecimento retira
a certeza e ativa a experiência de uma certa indisponibilidade (Lehmann,2017:149),
permitindo uma atividade do público para descobrir e desenvolver a sua própria
criatividade. O espectador esbarra na sua própria presença (Lehmann,2017:150) e é
obrigado a pensar que a sua experiência não depende exclusivamente de si, mas
também de outro.

O FESTIVAL SOCIAL TUDANZAS
A ORIGEM
Nascido em 2012, o Festival Social TUDANZAS é fruto de uma juventude com vontade de
mudanças e do pensamento revolucionário que se manifestou com o movimento do
15M (2011) [2] em Barcelona.
Nesse mesmo ano de 2012, dois artistas, de nacionalidade portuguesa, Ana Leitão
(coreógrafa, bailarina e cientista) – residente, já na altura, há 5 anos em Barcelona- e
Pedro Malveiro (artista Plástico e arquiteto)- o qual residia há pouco na cidade-,
observaram a necessidade emergente de horizontalidade, interculturalidade e
inclusão; pro-atividade e pro-criatividade; cooperativismo e espírito de autogestão
da população da bela cidade de Barcelona.
Ana fazia um laboratório de dança contemporânea e improvisação no Casal de Barri Pou
de la Figuera. O Casal de Barri Pou de la Figuera é um espaço cujas origens advêm da
luta entre os moradores do bairro Sant Pere e uma grande empresa de produção
imobiliária, passado anos de luta, em 2010, os moradores conseguiram que este
território do Barrio do Casco Antigo de Barcelona recebesse um espaço para o povo,
um espaço comunitário. No entanto, até 2012 poucas atividades se realizavam neste
equipamento. Mas a dança contemporânea era uma delas.
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Assim, todas as sextas-feiras de manhã, durante 2 horas, Ana Leitão oferecia, em troca de
um donativo ou simples intercâmbio, um laboratório onde se investigava a dança no
seu mais amplio sentido da contemporaneidade: desenhava-se palavras; pensava-se
o espaço cénico; trabalhava-se o corpo a partir das técnicas somáticas; praticava-se
contacto-improvisação; experimentava-se a voz; meditava-se.
Foi com a chegada de Pedro Malveiro e com as primeiras experiências do coletivo,
Urbanismo Danzado, onde se pensava o espaço público: o ritmo das ruas, as suas
simetrias; a história; a densidade da população em determinadas zonas e a sua
escassez noutras, que surgiu a necessidade de ocupar o espaço público.
Assim, destes dois universos oníricos, o corpo e o habitar o espaço, agregados ao
movimento de esperança de devolução da liberdade pensante e atuante do
indivíduo, nasceu entre 27 e 29 de abril de 2012 o Festival Social TUDANZAS.
O primeiro festival nasceu da rebeldia de dizer “podemos”, podemos fazer, podemos dizer,
podemos pensar, podemos “co-criar” e podemos aprender conjuntamente. E foi
criado com uns meros 20 euros, que foram investidos em panfletos.
À primeira edição do Festival Social TUDANZAS se uniram os equipamentos do Território,
Casal de Barri Pou de la Figuera e o ainda não muito convencido Centro Cívico
Convent de Sant Agustí [3], bem com o, já não existente, Espaço Bacantoh. Todos os
espaços contribuíram com o equipamento sonoro, mas toda a equipa foi recrutada
dos alunos Bacantoh de Ana Leitão. Esta pró- atividade de TUDANZAS manteve-se
até aos dias de hoje e o voluntariado continua a ser uma das bases sólidas do
Festival Social TUDANZAS.
Nesta primeira edição, o Festival Social teve uma enorme aceitação pela população do
Bairro onde se insere. Os equipamentos foram cedidos e o espaço público invadido e
ocupado.

Não existia cenário, ocupou-se o espaço em modos happening e

rapidamente se o desocupou. O mesmo acontecia com os equipamentos: enquanto
acontecia A, nos preparavamos para acontecer B. O espaço transitava entre um
espaço de apresentações formais, um espaço de apresentação circular, a um espaço
de workshops.
A programação era eclética e variada, desde construção de cadeiras com fita cola desde
isto a exposições transformadas em jam sessions de dança, música e poesia; a
batalhas de hip-hop; à construção de uma casa/cabeça- que se podia ocupar; à
apresentação em formato Happening de bailes tradicionais. E tudo transitando de
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forma fugaz, efémera - como a própria dança, existindo apenas no momento e para
quem estava desperto ou, simplesmente, para quem ali passava.

O PERCURSO
Passaram, já, sete anos desde o primeiro FESTIVAL SOCIAL e a ocupação passou a ser
maior. O ajuntamento de Barcelona uniu-se à causa oferecendo o material e os
técnicos de som – confessamos que, por vezes, a estrutura do governo é demasiado
pesada. O Casal de Jovens do Palau Alós [4] abriu as portas as intervenções menos
convencionais e os jovens foram, nestes três últimos anos, convidados a pensarreconstruindo- o espaço público. Como posso ocupar o espaço efemeramente? Como
posso diminuir o meu impacto ecológico com essa passagem efémera? Como posso
economizar recursos e ser auto- sustentável? Estas são algumas das perguntas feitas
a estes jovens, ainda em processo de se tornarem criadores. Com a inclusão da:
fundação Comtal [5]; da associação Esquitx [6] e do Casal d’Infants del Convent de
Sant Agustí [7], os mais jovens, entre os 6 e os 12, também são convidados a pensar
o espaço público e a construir em conjunto objetos que ocuparam o espaço público
nos dias do festival. Um exemplo de este foi o “Projecto Arte en Común”, intitulado
“Mariposas de Amor” – o qual se compunha de criações de mariposas de origami –
que posteriormente eram encadeadas e expostas por diferentes espaços do Bairro
ou os “Cometas para el Cambio”- onde se propôs a produção de papagaios de papel ,
com material reciclado, de diferentes tamanhos que foram lançados no final do
festival.
Na atualidade, o Festival Social TUDANZAS possui 5 dias de duração, durante os quais se
possibilita uma “viagem” entre a arte conceptual e a arte tradicional, fomentando a
coexistência e influência de culturas, conceitos, filosofias e pensamentos em torno da
linguagem do corpo e das suas interações com o espaço sócio-urbano.
Durante estes cinco dias, o Festival Social TUDANZAS oferece a todos os seus participantes
uma plataforma aberta ao intercâmbio de experiências artísticas, sociais e culturais.
Conta, aproximadamente, com a participação de 80 propostas artísticas. É de
salientar que o carácter profissional não é a base da curadoria de TUDANZAS – a
equipa “mutável” de TUDANZAS faz uma curadoria de “Impacto e Disponibilidade
Social”,

“Site-Specific”

e “Qualidade Artística”, mas não do “cliché” do

profissionalizado - o que permite a participação de artistas amadores e projetos
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escolares. A única base é que utilizem a “linguagem do Corpo” como veículo de
comunicação e transformação pessoal e social. E talvez seja por isso que no Festival
Social TUDANZAS participaram nomes como:

Bebeto Cidra, Jordi Cortés;

companhias internacionais como: Cia de Danza Contemporánea de Oaxaca: OaxacaMéxico; Cia Sopro de Dança- São Paulo – Brasil; Proyecto Escena de Juan Caudillo Universidad de Guanajuato, México; ou propostas universitárias como por exemplo:
Conferencia da Professora Dra. Daniela Gatti- Diretora do Departamento de Artes na
Unicamp, Brasil- em paralelo com, e com o mesmo grau de atenção e cuidado,
companhias de danças tradicionais e grupos de Hip- hop.
O Festival Social TUDANZAS materializa-se sob a forma de espetáculos de pequeno
formato, performances, happenings, espetáculos de danças tradicionais, workshops,
arquiteturas efémeras, exposições, conferências, performances audiovisuais, body
mappings, videodanças, projetos de dança/arte comunitária, batalhas de danças
urbanas, jams de dança, concertos e dj´s.

O PROPÓSITO
TUDANZAS nasceu da necessidade de ocupar, reinventar e dar espaço a quem não o tem.
Espaço para expressar; espaço para expor; espaço para dizer; espaço para mover e,
acima de tudo, espaço onde aprender, fazer e ser ARTE.
O nome TUDANZAS nasceu desta busca de um nome que pudesse transmitir a essência de
Ser a arte da Dança em todas as suas vertentes e arquétipos. O TUDANZAS queria
definir-se como o lugar da devolução do corpo a todos aqueles que nele
participassem e a devolução do corpo à sociedade e às ruas do bairro do casco antigo
de Barcelona. Então uma das noites em que o coletivo informal se encontrava no
Espaço Bacantoh [8] para definir um nome- este nome que numa palavra tivesse
contido o universo inteiro do festival social - e depois de muito rebuscar, entrou um
companheiro artista e em tom de brincadeira disse: - “Y quê TUDANZAS?”. Nesse
instante, TUDANZAS ganhou o nome, um nome que devolvia a dança a todos.
“Y TUDANZAS?” é a “pergunta – lema” que desde 2012 anunciam a aproximação do
Festival Social TUDANZAS. E com esta “pergunta-lema” o coletivo TUDANZAS
recorda aos participantes, voluntários, artistas e população em geral a necessidade
de olhar para a existência física, essa existência de passagem que traz consigo a
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dança; o movimento e a criação das coisas. Sem corpo não existe criação; sem corpo
não existe “ARTE”; sem corpo não existe “VIDA”. Saber-se um ser dançante é
saber-se vivo, é saber – se “SER”.

O MANIFESTO
A “DANÇA” é o que nos cria o “EXISTIR”.
“SER-se” DANÇA é ter consciência da “VIDA”.
Ninguém pode retirar ao “Ser Humano” um direito adquirido
ao nascer, o direito a “SER”.
“SER-se” em movimento é ter consciência da capacidade e
poder de mudança.
“SER” mudança é ter o direito a repensar-se.
“SER” repensando-se é ter direito à “ARTE”.

A “ARTE” é um “Direito Comum”.
Ter direito à “ARTE” é ter direito ao Estético- “à partilha do
sensível”.
Ter direito à partilha do sensível é ter direito à liberdade de
pensamento.
SER um livre pensante é ter “ESPAÇO” para o não
experimentado.
Ter espaço é saber-se em movimento.
Saber-se em movimento é saber a “tua-dança”.
“TUDANZAS” é um movimento que devolve o corpo à
humanidade.
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“TUDANZAS” é um movimento de criação de espaços de
“partilha do sensível”.
“TUDANZAS” promove a ocupação de espaços, sejam eles
internos ou externos.
“TUDANZAS” gera lugares do comum.
“TUDANZAS” é arte partilhada.

“TUDANZAS” crê na “ARTE COMO UM BEM
COMUM”

A COLABORAÇÃO
Desde a realização do Festival Social TUDANZAS 2012 que a população do Casco Antigo de
Barcelona sentiu a necessidade de estender o processo de aprendizagem e pediu a
criação de mais espaços onde ver, aprender e repensar lugares da Dança e da Arte
em geral.
Deste modo, em 2014 o coletivo TUDANZAS criou os Laboratórios de Criação TUDANZAS laboratórios estes, também, com a filosofia de donativo- onde a população poderia
vir e experimentar através do corpo diferentes vertentes artísticas. Nestes
laboratórios trabalha-se trimestralmente diferentes perspetivas da dança. A dança
não é vista como ponto de chegada, mas sim como ponto de partida. Assim os
participantes dos laboratórios são convidados a ver peças de dança, a ver
performances, a estudar história das artes plásticas, a estudar a história da dança, a
repensar o conceito do efémero, a repensar o conceito de arquétipos e com isto tudo
a pensar conjuntamente conceitos estéticos e a rever o valor da pura representação.
Com tudo isto, desde a comunidade geram-se vídeo-danças, “action paintings”, dicionários
de gestos, “mirós comunitários”, “collages” coletivos, performances de “site-
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specific”, projetos de dança comunitária, projetos de arte comunitária, arquiteturas
efémeras, etc.
Dentro dos processos colaborativos é de destacar também as peças de dança comunitária
criadas exclusivamente para o Festival Social TUDANZAS. Estas peças têm como
ideia base a memória histórica do bairro onde se inserem, apesar de as peças de
dança comunitária serem criadas desde a perspetiva da comunidade participante no
processo de criação, a direção é realizada por um artista estrangeiro que é
convidado a estudar sobre a temática, a projetar um trabalho e confrontar os seus
paradigmas históricos de investigação com a realidade prática dessa memória.
Com esta iniciativa o TUDANZAS pretende incentivar ao artista estrangeiro a não se
apropriar do espaço público de forma invasiva- pensando que a sua arte tem algo
muito importante a dizer para esta comunidade-, mas sim incentivar a humildade do
artista- o artista é convidado a observar o que existe, quem vive neste território,
como se move e principalmente é convidado a observar o que faz falta, ali e agora.
Podemos chamar-lhe um trabalho de abertura do olhar do Artista. Ou mais
agressivamente o combate ao Artista narcisista.
Mas este não é o único projeto de dança comunitária que se apresenta no Festival Social
TUDANZAS. Desde 2013 este é considerado por muitos em Barcelona como um lugar
de apresentação anual de propostas de dança comunitária em todas a suas
vertentes, mas especialmente de propostas comunitárias realizadas com base no
princípio da diversidade psicológica e funcional. Como exemplo temos os projetos:
Enrica Tifatino - Artemisabcn Multiespai Artistic; o projeto contra a violência de
género- Donas de Blanc; a Asociación Kiakahart; a cia. La Infinita; Emilio Bravo e os
cocapacitados con el Convent de Sant Agustí ; o Laboratori Moviment Creatiu Saraü;
a Companhia Dançando sobre Rodas (Brasil).

A INTERNACIONALIZAÇÃO
Sendo criado por dois portugueses, Ana Leitão e Pedro Malveiro, e sendo atualmente
dirigido por três portuguesas, Ana Leitão, Francisca Araújo e Bruna Alves, o
TUDANZAS sempre teve muito contato com o “underground” português da dança.
Assim, desde os seus primórdios que artistas portugueses apresentaram, no Festival
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Social TUDANZAS. Deve referir-se que a maioria destes artistas não faz parte do
mainstream do que geralmente se chama a nova dança portuguesa. Apesar de em
todos existir um rasto do que seria o universo português das artes cénicas, todos
eles pretendem redescobrir outro paradigma e o TUDANZAS foi para eles a
possibilidade de ver outros universos.
Devido ao seu caráter não competitivo e de uma curadoria não “elitista”, mas sim de
horizontalidade e enquadramento “site- specific”, o Festival Social TUDANZAS teve
grande aceitação pelas comunidades Sul americanas, tal como: Brasil, Argentina,
México, Colômbia, Porto Rico, República Dominicana, as quais pela suas estética e
legado tradicional não se enquadram dentro de paradigmas conceptuais propostos
pela maioria dos festivais europeus de dança contemporânea – onde se privilegia a
dança com base numa técnica release ou outras técnicas, se as companhias são
companhias de renome reconhecido internacionalmente.
O Festival Social TUDANZAS manifestou-se assim desde 2014 como um espaço de
acolhimento de companhias internacionais, com projetos, cujo foco fosse a
“linguagem do Corpo” como veículo de comunicação e transformação pessoal e
social. Temos como exemplos de pequenas e médias companhias que apresentaram
no Festival Social TUDANZAS: o Balé Municipal de Taubaté: Taubaté - São PauloBrasil; o Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça: Orlândia-São Paulo-Brasil; a Cia de
Danza Contemporánea de Oaxaca: Oaxaca- México; a Cia. Sopro de Dança- São Paulo
– Brasil; o Proyecto Escena de Juan Caudillo - Universidad de Guanajuato. México, a
Muuk Grupo de Danza Contemporánea- Argentina, “Las Vainas de Malvin” - Grupo de
Jovens Criadores de República Dominicana.
O Festival Social TUDANZAS, também, foi muito bem acolhido pelo entorno universitário
dos países de América Latina, tal como a UNICAMP (Brasil) e a Universidade de
Guanajuato (México) com a qual anualmente o Festival Social TUDANZAS estabelece
parcerias, para a apresentação de projetos dos alunos, da companhia da
universidade ou através de conferências de professores universitários e alunos de
doutoramento.

PROGRAMA 2018
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A programação por dias pode ser vista no anexo I.

AS RELAÇÕES DO FESTIVAL
TUDANZAS COM O UNIVERSO PÓS-DRAMÁTICO

SOCIAL

Devido ao caráter de curadoria baseada no “Impacto e Disponibilidade Social”,
“Site-Specific” e “Qualidade Artística”, o Festival Social TUDANZAS tira de si a ideia
de construção de uma linguagem artística transversal ao festival, criando antes de
tudo um panorama de respostas para a pergunta “Y TUDANZAS?”. No Festival Social
TUDANZAS existe uma verdadeira liberdade para o imperativo da perfeição e a
palavra social invoca esta necessidade de dizer que a arte não pertence apenas aos
dotados do tempo para a fazer.
O artista é visto na sua máxima dimensão, o artista é aquele que trabalha na arte. Desta
forma, inclusive o artista ainda em vias de emancipação económica é visto como um
trabalhador da arte. A arte deixa de pertencer ao capital económico-artístico para
passar a ser um lugar do trabalho e do respeito social. O artista fazedor é também
ele um artista com nome e a dita arte profissional (ou será a arte da burguesia) deixa
de ter o poder de matar, fazer menor a arte de emancipação, a arte comunitária ou a
arte infantil.
Este panorama de resposta à pergunta “Y TUDANZAS?” cria um panorama de momentos “snapshots”- evitando uma linearidade de pensamento sobre o que é a
contemporaneidade e a vanguarda, permitindo ao artista-espectador uma viagem
“caótica” sobre a dança emergente que move e faz mover o bairro do casco antigo de
Barcelona, a cidade de Barcelona ou inclusive de Espanha e outros países.
Devido a este panorama, múltiplo e sem forma, sem “cliché”, o indivíduo é convidado a
perceber a dança nas suas múltiplas vertentes- a dança feita teatro; a dança feita
arquitetura; a dança feita vídeo; a dança feita foto; a dança feita meditação; a dança
feita passado histórico ou tradição. O espetador além de ser convidado a ver, é
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convidado a observar e a ser participante da ação. O espectador passa, também ele, a
ser fazedor de arte. Movendo-se ele é convidado ao encontro do outro pela arte.
No Festival Social TUDANZAS, a expressão da dança não tem género, existindo uma
horizontalidade de géneros. Pintura, teatro, escultura, movimento são expressões de
este corpo vivo que se manifesta.

O Festival Social TUDANZAS tem também integrado em si o conceito de acontecimento - do
Happening, que ocorre, transforma e desaparece. Carlos Cano, gestor cultural e
monitor do casal de jovens Palau Alós revela: “- TUDANZAS é assim: acontece, tudo
se remove, e no final tudo volta ao seu lugar como se nada tivesse acontecido”. Nada
fica mais que um dia no mesmo lugar. A única marca da presença de TUDANZAS são
as arquiteturas efémeras que marcam o território anunciando a chegada e
permanência de 5 dias de TUDANZAS.
Em TUDANZAS não existem palcos, não existe linóleo, não existem montagens que ficam
de um dia para outro. Existe ocupação e o cenário nasce normalmente. E no final o
cenário desmonta-se porque a população se move e o que estava ocupado deixa de
estar.
Pelo festival social passam peças de diferentes formatos e é interessante ver a apropriação
e intercâmbio de culturas e fazeres que alguns “coletivos repetentes” fazem dos
conceitos da dança. O tradicional mistura-se com o contemporâneo, a dança deixa de
ser propriedade da música e a escolha faz-se desde conceitos. As performances
expositivas aparecem agora em cena como propostas participativas. As palavras
passam a ter tanta força como a dança. A cenografia ganha poder e a transformação
do espaço momentaneamente com objetos é cada vez mais visível. O excesso de
movimento verifica-se ou, simplesmente, a pausa, o respirar, o fazer o tempo
exceder.
A programação do Festival Social TUDANZAS por vezes sofre de Pletora, um excesso que
obriga o espectador a fazer escolhas, não só de tópicos de atividades, mas sim, e
também, do estado participativo, onde se quer encontrar, assim o espetador é
convidado a transitar entre estados: o passivo ou ativo de participação.
Mas acima de tudo o Festival Social TUDANZAS é durante 5 dias como um acontecimento,
que devido à sua auto-organização e dependência do espaço público e das dinâmicas
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dos equipamentos permite uma constante irrupção do real. Por alguns, isto é visto
como falta de “profissionalismo” - mas a falta de linóleo também o é para muitospara a equipa anual de voluntários esta “desorganização organizada” faz parte do
crescer com TUDANZAS. “O espirito TUDANZAS” é aquele que permite ao indivíduo
que nele participa não ser o mesmo depois de o acontecimento terminar.

A RELEVÂNCIA DO COMUM
Para o Festival Social TUDANZAS, a arte dita “erudita” - muitas vezes confundida com
profissional - tem tanto valor como a arte menos “erudita”. O comum, aquilo que já
se viu, aquilo que supostamente está caduco tem espaço, espaço para crescer e ser
outra coisa, ou simplesmente, por fenómeno de descontextualização do lugar,
renascer.
O Festival Social TUDANZAS não privilegia o “novo”. O Festival Social TUDANZAS privilegia
o pensado socialmente ou, às vezes, simplesmente feito socialmente. O “novo” é
criado, como a curadoria do TUDANZAS em forma de “site- specific”
contextualizando as propostas.
A dança tradicional- o folclore- que muitas vezes é retirado do contexto contemporâneo é,
no Festival Social TUDANZAS, convidado a participar. O palco é retirado e o folclore
é devolvido ao chão, “ao povo”, e exposto de forma não formal. Não existe nada que
delimite o espaço onde o acontecimento decorre. Existe apenas um lugar, uma praça
vazia.
Às vezes a dança contemporânea é convidada a ser exposta no meio da praça de terraideia que desagrada a muitos- principalmente àqueles que consideram que bailar
profissionalmente é ter “as condições”. O Festival Social TUDANZAS provoca e
desconstrói o construído. E se no início este era um problema e alvo de muitas
críticas, hoje em dia é esta informalidade que torna TUDANZAS especial.
O artista é convidado a cooperar dentro do contexto do Festival Social TUDANZAS. E são já
bastantes aqueles que saem do seu pedestal artístico e se tornam voluntários, e o
mais interessante é que voltam a repetir.
O comum, o ser com o outro, é mais importante para o Festival Social TUDANZAS e é bom
saber que cada ano existem mais artistas que sabem respeitar as outras funções da
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arte e que aprendem a ser “fazedores” de arte. O Festival Social TUDANZAS permite
ao artista ser ARTE e partilhar o sensível de forma horizontal e desapropriada de um
elitismo. Devolve-se ao artista o poder de ser um trabalhador da arte e não um
pseudo- rei do conhecimento artístico.
A partilha do sensível só se pode conseguir com um artista “humilde” capaz de ver em
todos os humanos todo o seu potencial artístico. Não que todos os humanos tenham
que ser artistas, mas todos os humanos têm direito à profunda “partilha do sensível”.

A ESTÉTICA DO COMUNITÁRIO
Partindo do conceito de vanguarda, como diferentes formas sensíveis que permitem ao ser
humano repensar os limites materiais de uma vida por vir (Rancière, 2009:43) e ser
um indivíduo politicamente ativo, podemos dizer que o festival social TUDANZAS é
um festival de vanguarda e de amplificação do olhar do artista e do público a quem
toca.
Acima de tudo o festival social TUDANZAS cria espaço para a arte ser vista como o espaço
para a transformação do pensamento em experiência sensível da comunidade
(Rancière, 2009:67), para a co- construção de passagens de saber, fazer e ser.
O festival social TUDANZAS cria uma comunidade temporal, disposta a vivenciar uma
experiência estética. Esta comunidade, conjuntamente, abre-se a ser atravessada
pelo panorama cultural criado pelo festival Social TUDANZAS.
O festival social TUDANZAS através da sua curadoria dá espaço ao universo do social e ao
produzido pela comunidade. Através das propostas de repensar o espaço criando
arquiteturas efémeras, dos laboratórios de criação TUDANZAS e dos projetos de
dança comunitária sobre a memória histórica do território, o festival estimula a
criação de uma arte que tem em si a essência de todos os indivíduos e da
comunidade que os gerou. Para além disso, o festival social serve de espaço de
exposição de projetos comunitários.
Sendo a sua essência comunitária, criada pela, para e na comunidade, o Festival social
TUDANZAS poder-se-ia designar como o festival que reflete e estimula o panorama
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da “partilha comunitária do sensível”, onde o individuo é uma especial árvore dentro
da floresta da comunidade TUDANZAS.

CONCLUSÕES
Neste trabalho pretendeu-se dar visibilidade e dar a conhecer o universo “onírico” do
festival social TUDANZAS, o qual cria um espaço para uma estética comunitária, uma
estética que não depende da profissionalização dos indivíduos, mas sim da
co-criação que se produz através do funcionamento do festival social, através da
curadoria horizontal e através das propostas de arte e dança comunitária que se
apresentam no festival.
O festival social TUDANZAS propõe a valorização artística, do artista que está interessado
na mudança através da abertura e democratização da arte como bem comum. O
artista, trabalhador da arte, mais do que interessado no que tem para dizer ao
mundo, está interessado no que o mundo lhe tem para lhe dizer. O artista criador é
mentor de uma arte que só existe quando aquela comunidade específica se junta. É
uma artista a quem lhe interessa uma arte “co-partilhada” e que entende que para
ser artista não é necessário estar no circuito capital e económico da arte, mas sim ter
os olhos abertos para capturar todos os instantes de “partilha do sensível”.
E assim, como sempre, termino com a pergunta “E TUDANZAS”?
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NOTAS
[1] As fabricas da morte, criadas na época do nazismos (destacando-se Auschwitz) eram similares
aos campos de concentração, mas criadas com intenção não só de exploração de trabalho
forçado de judeus, ciganos e comunistas, mas sim preparadas para a sua morte em massa.
Em Auschwitz a “produção de morte” chegou aos 20 000 mortos por dia. (Miranda, 2007).
[2] O Movimento 15M é um movimento apartidário e “asindicalista” que se organiza em torno de
assembleias descentralizadas pelos bairros de distintas cidades de Espanha. O lema do
movimento 15M é: “Vamos devagar, mas vamos longe”. Em Barcelona este movimento
ocupou a praça Catalunha, no centro de Barcelona, desde 15 de Maio de 2011 a 27 de maio
de 2011. (Robelo, 2013)
[3] El Convent de Sant Agustí és un equipament de proximitat obert i dinàmic dels barris de Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribera del districte de Ciutat Vella que, conjuntament amb les
entitats del barri, ofereix una àmplia oferta d’activitats i propostes culturals de gran varietat
temàtica.
Ubicat en un edifici de gran valor arquitectònic, en què destaca el claustre gòtic, el centre s’ha
posicionat en els darrers anys com a eix motor de la vida associativa local. La seva
programació amb un marcat caràcter cultural i social es dissenya des del principi de la
territorialitat. (convent sant agustí,s.d)
[4] El Casal de Joves, és un equipament juvenil de promoció social que promou un espai relacional i
una dinamització sociocultural ( Palau Alós, s.d)
[5] La Fundació Comtal es una organización no lucrativa que trabaja, desde el año 1994, para que
los niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, así como sus familias,
tengan oportunidades de futuro. (Fundació Comtal, s.d)
[6] L’Associació l’Esquitx és una entitat sense ànim de lucre, ubicada al Casc Antic de Barcelona i
declarada d’utilitat pública l’any 2014. L’entitat des del 1985 realitza una tasca d’educació i
acompanyament dels infants del barri i les seves famílies, promovent el seu
desenvolupament harmònic. (Associació Esquitx, s.d)
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[7] Casal d’infants del Convent de Sant Agustí és un espai de trobada i relació on els infants i
adolescents desenvolupen les seves capacitats i la pròpia personalitat en constant interrelació
amb els altres. És un espai lúdic i educatiu on es programen activitats específiques per a infants i
adolescents. Treballem estretament amb la comunitat educativa, entitats i altres serveis que
treballen amb nens i joves del barri per generar iniciatives i coproduir projectes. (Casal d’infants,

s.d)
[8] Espaço Bacantoh era um espaço cultural existente no barrio Sant Pere, Santa Caterina e La
Ribera, em Barcelona. O espaço bacantoh abriu as suas portas a 21 de janeiro de 2011 e foi
obrigado a fechá-las dia 19 de março de 2014, pelo antigo então governo do ajuntamento de
Barcelona. O fechamento deste espaço, não obedeceu a qualquer formalismo jurídico, sendo
a ordem de encerramento de portas emitida sem qualquer possibilidade julgamento ou
demanda anterior.
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