
A escrita da memória ou que filme você levaria para uma ilha deserta?  
por Bruna Antonelli – espiã Ciclo 2 – Trepadeira.   

 
 
 

 
Federico Fellini ensaia com Marcello Mastroianni durante a filmagem de 

 "A doce vida", 1960. Foto: Pierluigi 
 

 
Prólogo 

“O texto que o senhor escreve tem de me dar prova de que ele me deseja.  
Essa prova existe: é a escritura. A escritura é isto: a ciência das fruições da 

linguagem, seu kama-sutra”. (Roland Barthes – O prazer do texto).  
 

Cena 1 

 

Local: Teatro da Sala Crisantempo, sexta-feira, uma noite fria, São Paulo, 29 de junho 

de 2012.   

Personagens: Clarice, Bruno, Morena, Alexandre, Aline, Eros, Jerônimo, Jorge, 

Marcos, Marisa, Patrícia, Tarina, Antonio, Carolina, Cauê, Daniel, Fernanda, Flavia, 

Joaquim, Julia, Lucía e Ramiro. 

Ação: Performance - DPI EE – Experimento Espetacular  

Plano Geral 

Platéia cheia, tela com projeção de um word, documento em branco, ao lado esquerdo 

do palco, personagem entra.  

Roteiro: Morena entra pela porta, decide para onde ir. Não sabe muito bem. Aponta 

para a platéia, conta as pessoas, procura alguém. Acha uma linha no chão. Anda na 

diagonal, braços abertos, mão na cintura. Sexy. Conta 1, 2, 3, 4. Dança. Movimentos 

rápidos. Gira. Salta. Grita. UHU. Caminha. Pára de frente para uma parede, pensa 



longamente. Saltitando vai para o meio do palco. Joga a cabeça para trás, gira os 

braços, abre e fecha os braços. Se machuca, reclama. Está tudo bem? Seu pé dói? 

Vai para a parede, alonga, estica e puxa. Tome seu tempo. Tudo vai ficar bem. Vá 

devagar, lento, cante. Isso é um bom momento. Aproveite. Braços e pernas em um 

ritmo lento. Os movimentos ficam mais pontuais, pausados. Olhe para a platéia. Eles 

estão com você. Caminhe, vá para a porta e pense melhor. Você quer fazer mais 

alguma coisa? Sim? O que? Volte e faça o que tem que fazer. Saia do espaço, vá para 

o fundo.  

Plano de Conjunto  

Ações reflexas e conseqüentes da primeira: Solo vai sendo replicado, apropriado, 

repassado, reverberado, modificado, profanado, re-escrito, tornando-se lugar de 

memória, vestígio, tornando-se passado e simultaneamente futuro.  

Câmera subjetiva – personagem secundária: espiã que vos escreve. 

Voz off: Será isto a escrita da dança? O que vem primeiro: o texto ou a dança? 

Coreo/grafia. Escrita do movimento. E Pina, estará lá? Ou será eu, que procuro esta 

escrita no corpo dela? Como (d)escrevemos o movimento? Giro release de Alvin 

Ailey??? Mãos flamencas??? Como construímos um solo a partir dos vestígios de 

outro? Partitura? Notação? O que resta do solo “original”? Escrita como arquivo. 

Escrita como memória.  

1° Plano 

Personagem secundária chama uma ajuda externa (como em Annie Hall (1977) de 

Woody Allen, lembram-se? Quando na célebre seqüência da fila do cinema, Woody 

Allen convida o próprio Marshall McLuhan para a discussão?) Então. Entra agora 

assim Mark Franko. Por favor, Mark, poderia nos dizer o que pensa da relação dança 

e escrita?  

Close em: 2011, Mark: 
“Coreografia, de uma perspectiva etimológica, e em virtude de seu uso 
corrente, aparenta ser uma palavra mista referindo-se a dois tipos de ação: 
escrita (grafia) e dança (coros). Assim, a palavra coreografia parece codificar 
uma teoria da relação da dança com sua escritura – da escrita como 
movimento e da dança como texto. Porém, a implicação da teoria é que, algo 
chamado coreografia permanece na vigília de sua própria performance. Em 
outros termos, coreografia anuncia ao mesmo tempo, a partitura de uma 
dança, e a dança ela mesma percebida em espaço e tempo real – o que nos 
cria a questão: Quando observamos dança, observamos também sua escrita? 
O que significa “ver” coreografia?” (Franko, 2011).  

2ª Ação 

Portanto; mesmo com todas estas questões em mente, a personagem secundária 

(vulgo espiã) ainda tinha que se concentrar em outra missão (não, não era 

impossível). Uma missão imposta a alguns impostores. Impostor mesmo (sabe aquela 



pessoa que está em um lugar fingindo que está fazendo uma coisa, mas na verdade 

faz outra?). Estávamos lá então, em torno de dez impostores, que fingiam estar lá para 

assistir à performance mas que na verdade tinham apenas um único objetivo: 

apropriar-se.  

Plano Americano:  

“Observar, em plano geral o intérprete X, tentado apreender essa dança o quanto for 

possível. Escolher um momento que mais lhe chamar a atenção para focar em uma 

parte específica do corpo dessa pessoa, enquadrando essa parte em 1° plano, por 

pelo menos um minuto. Tentar apreender o máximo de detalhes possíveis desse 

momento. Escreva nessa folha, quando considerar mais conveniente, sobre esses 

dois momentos e traga sua observação amanhã na Estufa”.  

Fade out (fecha os olhos)  

Fade in (abre os olhos)  

Cena 2 

 

Local: Sala de Dança da Crisantempo, sábado, calor, São Paulo, 30 de junho de 

2012.  

Personagens: Maristela, Mariana, Marcelo, Clarice, Bruna, Cynthia, Peti, Jaqueline, 

Lu, Valentin, Anita, Elaine, Chico, Fabiana.  

Ação: Estufa – Laboratório de Criação influenciado pela Apresentação: Fazer ver, 

estudos sobre a invisibilidade.  

Plano Geral – Traveling  

Todos correndo em círculo, uma pessoa no meio do círculo gira na direção contrária. 

Vinte minutos e algumas quedas depois, já sabíamos o nome de cada um e algumas 

cenas de filmes e personagens que os marcaram. Teve Ghost, E o Vento Levou, muito 

sexo e Fellini 8 e ½, apesar da corrida lembrar mesmo o Matadouro (que não é filme) 

do Marcelo sentadinho ali no canto, observando.  

Plano de Conjunto 

Close no esfenóide, aquele osso do crânio, em forma de borboleta, que sustenta a 

base do crânio, quase como uma bacia da cabeça. Conhecem? Olhar com a sensação 

desse osso que se conecta com o fundo do olho, olhar profundo, olhar que se conecta 

com o céu da boca, comer com os olhos, devorar imagens.  

Novamente a subjetiva: O que significa “ver” dança?; Como “vimos” os solos, a 

coreo/grafia de ontem?  

1° plano  



Apresentar o que cada um “viu”, “guardou” do intérprete escolhido. Como conseguiu 

guardar aquela escrita no seu corpo (será mesmo “aquela”, ou já “essa”?). Em seguida 

dizer: O que eu não vi no meu intérprete que gostaria de ter visto.  

Plano médio: Comentar  

Faltou um pouco de dança para virar uma dança.  

Fiquei com vontade que ela tivesse dançado.  

Eu queria que ele cantasse.  

Eu senti falta de não estar dançando com ele.  

Eu adoro o corpo da pessoa.  

A pessoa poderia ter dado mais mortais.  

Eu queria ter visto ela sensualizando com a tela.  

Eu gostaria de ter visto mais direção por parte da diretora. 

Plano Geral: Agir 

Voz off: Permitam-me antes do Agir, uma pequena digressão (do latim digressĭo, -

ōnis) é o efeito de romper a continuidade de um discurso com uma mudança de tema 

intencionada. Pode ser uma reflexão de volta ao passado, um flash-back. (Origem: 

Wikipédia, a enciclopédia livre).  

Então a digressão (talvez agora o filme fique em preto e branco) será precisamente 

para os anos de 1968, 1984, 1998, 2005.  

Close em: 1968, Roland:  

“É a linguagem que fala, não é o autor; escrever é, através de uma 
impessoalidade prévia [...] atingir aquele ponto em que só a linguagem atua, 
‘performa’, e não ‘eu’. Sabemos que, para devolver à escrita o seu devir, é 
preciso inverter o seu mito: o nascimento do leitor tem de pagar-se com a 
morte do autor”. (Barthes, 1998).   

 

Close em: 1984, Pierre:  

“Os lugares de memória são antes de tudo restos. São lugares de memória 
aqueles que escapam da história, que complicam o simples exercício da 
memória como um jogo de interrogação sobre a própria memória. Lugares de 
memória constituem um lugar duplo: um lugar de excesso, fechado sobre si 
mesmo, fechado sobre sua identidade, e recolhido sobre seu nome, mas 
constantemente aberto sobre a extensão de suas significações”. (Nora, 1993).  
 

Close em: 1998, Jérôme:  

“Minha situação em 95 era a seguinte: eu tinha feito duas peças e nestas duas 
peças não havia um único passo de dança. Porém, meu objetivo era a dança, 
produzir dança. Então eu pensei, imaginei: como criar um verdadeiro 
espetáculo de dança? E me veio a idéia de roubar as danças que eu gosto, 
roubar a dança de outros coreógrafos e organizá-las para fazer meu próprio 
espetáculo. Uma espécie de sampling, de copiar/colar” (Bel: 1999; sobre Le 
dernier spectacle). 

 



Close em: 2005, André:  
“Em Le dernier spectacle a dança é moldada enquanto desencarnada, pronta 
para ser “ocupada” por qualquer corpo como um local, ao contrário de 
“expressada” como impulso interno de um sujeito hermeticamente encerrado” 
(Lepecki, 2005).  
 
 

Ação: Agir – apropriar-se do que viu ontem, preservando os momentos interessantes 

e acrescentando o que faltou. Roteirizar esse solo como um roteiro de cinema. Re-

encenação como uma nova criação.  

Retorna voz off: Morte do autor, lugar de memória, “Ich bin Susanne Linke” (Le 

dernier spectacle), dança como local.  A questão agora é: Como conjugar um lugar 

“desprendido” da autoria, mas com todo engajamento e responsabilidade necessários 

de um sujeito? Como isso se deu com os intérpretes do DPI e os intérpretes da 

Estufa? O que acontece quando tenho a responsabilidade de receber um solo já 

pronto (ou o que restou de sua escrita) e apropriar-me daquilo? O que fazer? Citar? 

Refazer? Re-criar? As cartas estão lançadas para o 3° dia.  

Fade out (fecha os olhos)  

Fade in (abre os olhos)  

Cena 3 

 

Local: Vaga-viva da Sala Crisantempo, domingo, calor, São Paulo, 01 de julho de 

2012.  

Personagens: todos os citados acima e aqueles que foram aparecendo.  

Ação: Piquenique.  

Panorâmica  

Pão de queijo, torta de morango, chá de erva cidreira, bolo de cenoura, café, vinho. 

Plano de conjunto 

1° Imagem: Novamente Fellini 8 e ½. Além do protagonista Guido/Mastroianni/alter-

ego do Fellini, lembramos que o próprio Fellini também passava por uma crise de 

criatividade durante o filme. Ficção/realidade. Posto isso, Marcelo lançou algumas 

questões: (lembrando que as questões expostas abaixo são: do Marcelo, da memória 

que eu tenho das questões do Marcelo e provavelmente daquilo que selecionei para 

lembrar da memória que tenho das questões do Marcelo).  

Como é que a gente conecta as coisas que vê no mundo?  

Qual é a responsabilidade do intérprete? Qual o nível de responsabilidade 

compartilhada para não virar jogo de poder? 

Será que o que aconteceu sexta, sábado e hoje é um lugar de improvisação, ou 

construção? Qual é o lugar da apropriação? 



Biologicamente não é possível ser o mesmo solo, mas tem bisneto que é muito 

parecido com o bisavô.  

Grande plano geral / tilt 

Mais seis palavras na roda, para continuarmos as perguntas e inquietações: 

As palavras: Agir / Reagir; Fomentar / Comentar, Apropriação / Tradução. 

Ainda mais perguntas:  

Fomentar não seria mais interessante do que comentar?  

Até que ponto estamos agindo ou reagindo?  

Não seria diferente agir sobre a escrita / partitura ao invés de comentar?  

O que é dar uma abaixadinha? Fazer um agrado em alguém?  

Sobre o que estes corpos estão falando?  

Corta  

Eis que surge no meio da conversa um “baú da felicidade”. Dele emergem frases que 

povoaram nossos três dias de convívio e compartilhamento; sem autores, apenas 

letras, sílabas, pontos e vírgulas: (dois pontos)  

“Colocou no chão dobrando”  

Ação 1: essa frase foi parar dentro do sapato do Marcelo.  

“Só falto o rabo”  

Ação 2: depois de muita polêmica, essa frase foi guardada no caderno da espiã aqui, 

ao lado de outra muito escutada: “Só falta colocar o ** na reta” (o símbolo pode ser 

substituído pela palavra que mais convir).  

“Sempre o mesmo”  

Ação 3: essa frase foi parar embaixo da torta de morango (ou talvez dentro do pão 

que Cynthia fez para partilharmos).  

Corta  

Ação: Pão Trepadeira - Coreógrafa Colaboradora  

Personagens: Cynthia e todos nós.  

Roteiro: Compartilhar é uma ação complexa que envolve, pelo menos, dois 

protagonistas em sincronicidade. As premissas para um ato compartilhado são: tomar 

parte de algo; participar de algo; dividir algo com alguém. As restrições para um ato 

compartilhado (ou seja, o que impede um ato compartilhado de acontecer, ou ainda, o 

que torna um ato compartilhado uma falácia é): esquivar-se de algo, recusar algo, ser 

egocêntrico.  

Voz off: Você quer fazer mais alguma coisa? Sim? O que? Volte e faça o que tem que 

fazer. Saia do espaço, vá para o fundo.  

Talvez reticências seja um bom fim... 

 



Epílogo 

 

Voz off: O que colocar em um epílogo?  

As referências! Sim referências! Aí estão:  

 

 

“A arte não tem papel serve simplesmente para humanizar 

Por isso é básico. 

Erótico é tudo que pulsa vida.” 

(Adélia Prado)  

 

Exposição “Tutto Fellini" 

05/07 a 16/09 de 2012 no Sesc Pinheiros. 

Horário de funcionamento: terça à sexta, das 10h30 às 21h30; Sábados, domingos e 

feriados, das 10h30 às 18h30. 

Entrada gratuita. Livre para público de todas as idades. 

Endereço: Rua Paes Leme, 195 
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