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PERFORMANDO
A PERFORMANCE
Em forma de verbetes, livro reúne todos os movimentos
e experiências contemporâneas conhecidos ligados à arte
da encenação e da performance
Observa-se com alguma naturalidade as mudanças que tomaram lugar no mundo
contemporâneo, mas o real desafio é contextualizá-las e interpretar seus impactos em
diversos campos. Segundo Pavis, um dos nomes mais expressivos da crítica teatral, a
natureza do teatro e sua concepção vêm sofrendo alterações de tamanho impacto formal,
que temos dificuldades ao nomeá-lo e pendemos pela incerteza ao estudá-lo.
A crise na identidade cênica é o real objeto de estudo deste novo dicionário, que não
pretende a delineação de conceitos e noções teóricas, mas sim a apresentação da situação
geral das artes cênicas e dos chamados OPNI, Objetos Performativos Não Identificados.
av. Brigadeiro Luís Antônio, 3025
01401-000 São Paulo SP | f/fx (11) 3885-8388
www.editoraperspectiva.com.br
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SAIBA MAIS:

O Dicionário da Performance e do Teatro Contemporâneo é a combinação entre o
levantamento e as mutações – sejam filosóficas ou estéticas – dos termos mais usados na
teoria e na crítica teatral. As inúmeras modalidades e variações da cena atual constituem
uma rica experiência estética e revelam um retrato nítido, muitas vezes crítico, das
sociedades contemporâneas.
TRECHO
CONSCIÊNCIA
Fr.: conscience; Ingl.: conscience; Al.: Bewusstsein.
A consciência, a intuição, é, no sentido de awareness (ficar ciente), o fato de
estarintimamente consciente de alguma coisa,por exemplo, no sentido de consciência
cinestésica (kinesthesic awareness), de ter a clara consciência de seu corpo (explicitbody
awareness). Como o faz Grotowski,distingue-se a awareness da consciênciapsicológica:
“Awareness no sentido daconsciência que não está ligada à linguagem (à máquina para
pensar), e sim à Presença”. Segundo Lakoff e Johnson, “a consciência (consciousness) vai
muito além da simples consciência (awareness) de alguma coisa,para além da simples
experiência de qualidades (os sentidos qualitativos, por exemplo, da dor ou da cor), para
além da consciência que vocês estão conscientes de alguma coisa,e para além das diferentes
tomadas de experiênciaimediata fornecidas pelos diferentescentros do cérebro”.
Para o ator, a consciência de estar em contatocom seu corpo, ou de estar conscientedo
espaço e dos outros no espaço, são formasde consciência corporal pessoal e interpessoal.
Segundo o budismo, a noção de Naishinenvia a um estado de consciência desenvolvidoe
integrado, o que Zeami nomeia comoenvolvimento incondicional, concentraçãodo
espírito, resolução do ator.Quanto a nós, espectadores, “estamos conscientes de uma
representação através dediversos níveis de concentração e de relaxamentono interior de
nossos corpos”. Graças ao corpo e ao movimento, estamos conscientesde nós mesmos e,
através da experiênciaartística, temos uma consciência sensorialainda mais intensa do
que na realidade.
FIM
Fr.: fin; Ingl.: ending; Al.: Ende.
Tudo tem um fim? Sim, e sobretudo noteatro. Desse fim nós nos lembramossempre, e muito
melhor do que dosdetalhes da história. Na cena, ficamparticularmente em nossa memória
osúltimos segundos de jogo teatral, antesde a cortina cair ou antes que o palcoescureça. E nós
temos sempre a esperançade que se compreendermos o fim, tudoo que precede se iluminará
como pormilagre. É ilusão, por certo, mas quenos encoraja a estudar o fim das peças,com o
risco de generalizações abusivas,principalmente para uma pós-dramaturgiaque desafia todas
as regras narrativas.A noção de fim permanece, entretanto, muitoflou, o que explica que ela
tenha sido muitasvezes substituída por instrumentos maistécnicos como cláusula, desenlace,
conclusão,extremidade, cume, epílogo, termos que nãosão de modo algum intercambiáveis.
Se continuamosa empregar a palavra “fim”, é quenão há outra para designar o conjunto
dosproblemas de composição e de encenação.
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