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REVOLUÇÕES 
Né Barros 
 
Todas as razões para fazermos uma revolução estão aí. Não falta nenhuma. O naufrágio 
da política, a arrogância dos poderosos, o reinado do falso, a vulgaridade dos ricos, os 
cataclismos da indústria, a miséria galopante, a exploração, o apocalipse ecológico… de 
nada estamos privados, nem sequer de estar informados de tudo isto…Todas as razões 
estão reunidas, contudo, não são as razões que fazem as revoluções; são os corpos. E os 
corpos estão diante dos écrans. 

Comité Invisible 
 
Como uma reverberação, as revoluções circulam neste espetáculo feito de camadas de 
memórias e de evocações artísticas e sociais. Revoluções da dança, da música, sociais e 



políticas vão despontando ao longo do espetáculo não aprisionadas numa cronologia 
histórica, mas em livres cruzamentos e justaposições temporais e temáticos. Alguns 
movimentos de vanguarda ou de gestos icónicos são convocados neste espetáculo, 
composto numa longa sequência como uma espécie de imagem cinemática onde corpo 
é protagonista, afinal motor de todas as revoluções como nos lembra os Comité 
Invisible. Neste andamento de evocações de mudança íntima e coletiva, o trabalho 
evolui de uma utopia (corpos movem-se em direção ao lugar onde tudo é possível, o 
placo) ao trauma (o retorno ao corpo através da nudez), que caracteriza muitas vezes o 
pré o pós-revolução. É também deste modo que a intervenção dos Haarvöl se 
caracteriza: primeiro momento, antecâmara do espetáculo, o som que se propaga no 
pré-espectáculo; um segundo momento, a realidade e a pragmática da ação durante o 
espetáculo; um terceiro momento, o pós-espetáculo, a mesma instalação sonora, mas a 
música, agora, difere, evoca-se a fuga e o trauma. 
Para o espetáculo, a chamada vem do palco, bailarinos são chamados ao palco, lugar de 
revolução permanente. Ali, transformam-se em operários e no final recuperam o seu 
estado primordial enquanto corpos nus. Os corpos nus que no final se deslocam 
hesitantes em contraste com a inevitabilidade e o rigor de um pêndulo (Steve Reich). 
As revoluções circulam no espetáculo através de referências mais ou menos explicitas 
e, no que se refere à dança, é possível revisitar um minimalismo, um expressionismo, 
pós-modernismo, assim como, uma mesma cena convocar Fuller, Graham, Cunningham, 
Childs, Brown, ou fazer conviver movimentos de proveniências diversas como o ballet 
ou danças urbanas. O grande movimento do todo é sempre uma visão singular e poética 
onde o publico de forma aberta pode remapear revoluções.  
Nesta macro circulação no espetáculo que vai do lugar das ausências, do que falta, que 
é o palco, ao lugar das multitudes, que são os corpos em movimento, está uma seleção 
musical trabalhada conjuntamente com a Digitópia. Da evocação de Eno a Reich, 
passando por Stockhausen, Parmegiani e Cage, a música vai reforçando uma 
dramaturgia de cruzamento e de deslocação, onde o sonho e o rumor tenham lugar. O 
papel revolucionário dos compositores selecionados projeta-se sobretudo na música 
eletrónica. Do estúdio de música electrónica WDR em colónia, pioneiro no género, está 
Stockhausen de quem usamos a peça Studie II. Do ponto de vista estético, este estúdio 
esteve sempre mais ligado aos movimentos da música erudita (como por exemplo a 
música atonal, formal e serial). Stockhausen que juntamente com Eimert, são duas 
figuras incontornáveis do movimento da música eletrónica. 
Ainda da música eletrónica, mas em particular na sua união às artes plásticas 
trabalhamos com outros compositores e sobre a sua estética de Sound Art. Muitas das 
obras de autores de referência deste movimento, tratavam-se de instalações sonoras 
enquanto composições para sistemas ou espaços específicos onde o uso do som e 
sistemas sonoros se inseriam na lógica da arte conceptual (expressão artística que 
valoriza mais a ideia por detrás da obra do que o produto em si). Eno com a sua Ambient 
Music onde se trabalham vários níveis de acomodação de atenção auditiva que, segundo 
ele, deve ser tão ignorável como interessável. Cage, que entre os anos 46 e 48 compõe 
as Sonatas e Interlúdios, é um pioneiro da música aleatória e eletroacústica.  Reich, 
como se sabe um dos mais importantes compositores da música minimalista, reforça 
com a peça Pendulum a sua ligação às artes plásticas e à instalação sonora e mesmo à 
performance. Do mesmo ano, 1968, de Pendulum, Parmigiani que, curiosamente, 
estudou mimo com Jacques Lecoq, apresenta-nos Pop Ecletic, uma colagem muito rica 



e expressiva do que na altura começa a interessar aos artistas, trazer o mundo para a 
cena em vez de impor a cena ao mundo, algo que muito se aproxima do que se 
convencionou chamar dança pós-moderna e na fileira do movimento judsoniano. 
Parmigiani é conhecido pela sua musica eletrónica e acusmática e sua respetiva 
influência e tal como Nono, recorria às colagens na sua prática musical. 
Num ano em que se comemoram 50 anos do maio de 68, parece oportuno o momento 
para pensar sobre esta e outras revoluções. Interessa-nos essa manifestação popular 
que se tornou étnica, cultural, geracional e social, de barreiras sociais, mas sobretudo o 
que leva às revoluções o que as faz mover. O que é uma revolução? Quais as revoluções 
pelas quais estamos à espera? 
Na sua escalada, se as revoluções produzem um efeito de expansão que pode ter 
proporções gigantescas, também podem também tratar-se de mudanças profundas e 
intimas, mudanças invisíveis, podem produzir desilusões ou traumas, podem ser 
aberturas como fechamentos, podem ir da utopia às distopias. 
Efetivamente, como Debord nota pode-se dizer da revolução a mesma coisa que Jomini 
terá dito sobre a guerra, ou seja, que “não é uma ciência positiva e dogmática, mas uma 
arte sobreposta a alguns princípios gerais e, ainda mais, um drama apaixonado”. Com o 
seu modo particularmente lúcido, Debord também se questiona sobre quais são as 
nossas paixões e aonde nos conduziram. Como uma farpa, diz que para ele não existe 
nem retorno nem reconciliação e que “A sabedoria jamais chegará.” 
Mais ou menos radical, enquanto movimento de mudança as revoluções são atos que 
fraturam e rompem de forma que já nada será como dantes. As artes estão recheadas 
de desejos e de ações de mudança de curso, de desvios e de imprevisibilidades que, 
neste projeto, funcionam também como meta-discursos. As nossas Revoluções 
procedem pela coexistência de diversas camadas, de acumulações ou de citações, mas 
também guiadas por enigmas por impulsos e incertezas. Segundo Marcuse, a Arte é 
revolucionária, mas não no sentido de uma arte de propaganda ou de relação direta 
com uma realidade social ou politica. A arte é revolucionária porque transporta 
verdades trans-históricas e nesta autonomia com as relações sociais, a arte rompe com 
consciência dominante e revoluciona a experiência. 
Para este projeto, de cruzamento disciplinar entre coreografia, instalação, imagem e 
música, a dramaturgia não se programou como um drama apaixonado, mas como um 
dispositivo de distância que nos permita viver as revoluções nas suas multiplicidades 
históricas e imaginárias. 
 

 
Digitópia 
Casa da Música 
 
A música, com o seu duplo papel de produto cultural e de fator de mudança, é, 
simultaneamente, consequência e causa da transformação. Ao longo de toda a história 
da música, desde a antiguidade clássica até aos nossos dias, ela tem servido como uma 
representação cristalizada das várias dimensões da revolução (a estética, a política, o 
público, o paradigma e a técnica, todas elas interdependentes), e, ao mesmo tempo, 
como uma chamada para a ação.  
Ao escolher as obras ou princípios estéticos que fariam parte da peça Revoluções, e 
havendo uma grande lista de possibilidades que decorre da coincidência histórica do 



surgimento da música eletrónica num período (o pós-guerra) de grandes mudanças 
sociais, as nossas opções, para além de servirem um princípio dramatúrgico da 
coreógrafa Né Barros, foram orientadas por duas linhas, também elas representando 
duas importantes revoluções: a emancipação do timbre e a revolução tecnológica. 
A primeira peça que ouviremos, Space is only noise, é inspirada pelos princípios 
generativos da música, e pela estética da música ambiente, onde o timbre e a cor são 
essenciais. No Studie II, de K. Stockhausen, uns dos pioneiros da música electrónica, 
podemos ouvir os princípios técnicos e formais, desenvolvidos no Estúdio de Colónia, 
que viriam a servir de pedra basilar para o futuro, influenciando muitos dos 
compositores que se seguiram. Em Pop Eclectic, de B. Parmegiani, o sampling, a 
produção, e a montagem são utilizados como elementos primários de composição, 
abrindo, ainda nos anos 60, um caminho que hoje em dia se tornou comum e 
generalizado, presente em estilos tão diferentes como o Hip-Hop e o Pop-Rock. Com as 
Sonatas de John Cage, com evidentes ligações à dança, iremos assistir a uma nova 
abordagem à composição, que representa uma libertação conceptual de muitos dos 
princípios que o antecederam e, finalmente, com a Pendulum Music de S. Reich, teremos 
uma ligação mais estreita às artes plásticas e ao gesto, resultando numa arte sonora 
mais centrada na parte conceptual e menos nos elementos discursivos. 
 

Haarvöl 
The R Project 
 
something’s missing (utopian) 
pulsating waves (reality) 
don’t look back, run (trauma) 
 
O desafio lançado pelo Balleteatro para a conceção e realização de um trabalho que se 
pudesse integrar no âmbito das atividades do colóquio “revoluções” e, particularmente, 
do espetáculo dirigido por Né Barros, apresenta-se como mais uma excelente 
oportunidade para por em jogo todas as possibilidades em aberto que o coletivo Haarvöl 
sempre tem abraçado com a maior vontade. 
Neste tempo que parece não ter tempo, concentrado que está na instantaneidade do 
presente perpétuo, o R project tem a ambição de se corporizar na idealização formal das 
três camadas decisivas do tempo: o passado, o presente e o futuro. Passa 
necessariamente por aqui a ideia emancipadora que assiste à prática artística, embebida 
nessa lógica de resistência que é sempre a apresentação e receção de uma nova obra 
concebida pelo coletivo Haarvöl. 
Para este projeto, então, aquilo que é proposto é a realização de um novo corpo de sons 
e imagens que juntos irão dar corpo ao R project. 
 

1. Something’s missing (utopian) 
Num aceso debate que produziram em 1964 e depois publicado num livro titulado The 
utopian function of art and literature Adorno e Ernst Bloch discutiram o problema da 
utopia como possibilidade. É nesse contexto que Bloch lança a noção do “something’s 
missing” para procurar configurar a possibilidade utópica. É, também, a partir da noção 
de Bloch que se corporiza a possibilidade de pensar e tornar forma toda a essência 
utópica revolucionária que preside aos desenvolvimentos emancipatórios. Este “antes” 



é decisivo para o entendimento da ideia de revolução. É neste antes que se produzem 
as possibilidades necessárias e onde, sobretudo, se situam as aspirações utópicas de 
fratura e mudança. O algo que falta blochiano conduz a ideia emancipatória a partir 
desse lugar sem lugar que é a utopia. Ou, dito de outra forma, potencia a imensidão do 
pensamento sem limitações. A efervescência revolucionária do antes é, talvez, a 
condição mais essencial na aproximação à ideia de revolução. Exatamente por não se 
deparar com nenhum limite, por se situar nesse lugar sem lugar. Mas é a partir dessa 
constatação que podemos lidar com a potência do pensamento livre, com a 
intencionalidade imensa desse algo que falta que, por ser, antes de mais, um algo 
naturalmente poroso e nubloso, se oferece à beleza imensa da abertura total. Será aí, 
na corporização desmaterializada do pensamento livre, que todo o processo se 
desenvolve e é, também, na possibilidade da arte como lugar de liberdade (mais um 
lugar sem lugar que existe somente entre o artista e o seu trabalho numa dimensão 
utópica) que ele tem a sua representação mais aproximada. Nunca chegaremos a 
possuir esse algo que falta, mas, é essa a sua importância e a sua decisiva condição para 
nos tornar homens que pensam em nome próprio e que entendem a dissensão e o 
antagonismo como naturais num contexto que é, sempre, adverso. 
 

2. Pulsating waves (reality) 
As pulse tone waves são frequências que se corporizam numa espécie de pulsar 
cadenciado que é, ao mesmo tempo, decisivo para todos os humanos e 
metaforicamente para a revolução. Sentir o pulsar dos acontecimentos, da agitação, da 
fratura é essencial para o momento revolucionário. É esta espécie de auscultação 
contínua que determina o sucesso ou, antes, a inversão de todo o movimento 
emancipatório em processo de transfiguração pragmática que, por óbvia ineficácia, se 
torna implosivo. As pulsações dos acontecimentos afirmam-se, assim, como motor 
decisivo e, contudo, perante o enfraquecimento da pulsão utópica no seu embate 
inevitável com a realidade, tudo se modifica. A passagem de um momento ao outro traz 
consigo a presença do agora e as consequentes modificações estruturais que a 
impossibilidade utópica necessita para se manter como impulso emancipatório. Será 
então na transfiguração programática do acontecimento revolucionário que se joga a 
sua pulsação, mais ou menos forte, mas nunca ausente. O choque decisivo afirma, 
também, a realidade despida de toda a pulsão romântica que enforma a utopia 
revolucionária. A fratura induz ao realismo e esse não é, nunca, a face sonhada da 
emancipação. Dizem-nos no seu último livro os elementos do Comité Invisível que 
“Todas as razões para fazer uma revolução estão aí. Não falta nenhuma. O naufrágio da 
política, a arrogância dos poderosos, o reinado do falso, a vulgaridade dos ricos, os 
cataclismos da indústria, a miséria galopante, a exploração nua, o apocalipse 
ecológico...não se nos privam de nada, nem sequer de estarmos informados disso. 
«Clima: 2016 bate record de calor» diz o Le Monde no seu título principal, agora já como 
quase todos os anos. Todas as razões estão reunidas, mas não são as razões que fazem 
as revoluções; são os corpos. E os corpos estão em frente aos écrans.” 
Pois. 
 

3. Don’t look back, run (trauma) 
Diz Hal Foster no seu livro seminal The Return of the Real, “Um evento só é registado 
através de um outro que o recodifica; chegamos a ser aquilo que somos somente como 



ação diferida (Nachträglichkeit). É esta a analogia que quero salientar para os estudos 
modernistas deste final de século: vanguardas históricas e neo-vanguardas são 
constituídas de forma similar, como um processo contínuo de protensão e retenção, 
uma complexa retransmissão de futuros antecipados e passados reconstruídos — quer 
dizer, numa ação diferida que abandona qualquer esquema simplificado de um antes e 
um depois, causa e efeito, origem e repetição”. O mesmo esquema de pensamento pode 
ser utilizado para analisar o acontecimento revolucionário na sua complexa 
estruturação e temporalidade. Um evento emancipatório só se pode constituir se 
recodificar traumaticamente eventos passados similares o que significará, obviamente, 
uma aprendizagem que lhe trará a possibilidade de introdução das necessárias 
alterações a ser realizadas. Quer dizer, ainda de acordo com Foster, que os 
acontecimentos emancipatórios são, por isso, menos novos e mais diferidos. Reprimidos 
em parte, retornarão e continuarão a retornar e, contudo, retornarão do futuro, tal é a 
temporalidade paradoxal da utopia. 
 
NOTA: A determinada altura do livro O estado de exceção de Giorgio Agamben o autor 
refere-se a uma questão determinante: o ponto de vista que, neste contexto, é 
determinado a partir de uma ordem jurídica que requer reconhecimento por uma outra 
que se lhe opõe. Diz o filósofo citando o jurista italiano Santi Romano: “...depois de ter 
reconhecido a natureza antijurídica das forças revolucionárias, acrescenta que tal só 
funciona desta forma em relação ao direito positivo do Estado contra o qual se dirige, 
mas isto não quer dizer que, de um ponto de vista bem diferente, desde o qual elas se 
definem a si mesmas, não seja um movimento ordenado e regulado pelo seu próprio 
direito. O que também quer dizer que é um ordenamento que se deve classificar na 
categoria dos ordenamentos jurídicos originários, no sentido que se atribui a esta 
expressão. Neste sentido e dentro dos limites que foram indicados pode-se, portanto, 
falar de um direito da revolução.” 
Quer dizer, ainda na perspetiva de Agamben, que a ideia da ordenação jurídica do 
Estado ser a única, por se opor eficazmente ao que normalmente é designado por caos 
é, antes de mais, redutora e falaciosa. Uma coisa, contudo, é correta: toda a 
estruturação mental relativa à dualidade exclusão vs. inclusão depende única e 
simplesmente do ponto de vista. E este é, talvez, o ponto mais importante para tornar 
claro o relacionamento que é intrínseco e impossível de ocultar, antes de mais, porque 
ele é, também, a fonte da essencialidade do político, isto é, a necessária constatação do 
antagonismo. 
É, por isso, o lugar onde queremos estar. 
 
 
 


