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It Takes Two to Tango é um espectáculo de dança que nasce em
2017, enquanto meu projecto final de pós-graduação em dança
contemporânea - uma parceria entre o Teatro Municipal do Porto e a
ESMAE.
O trabalho desenvolvido teve como base o estudo da personalidade e
comportamentos do meu gato, o Tango, um gato grande e preto, com
alguns pêlos brancos perdidos no imenso preto e bigodes brancos,
com um olhar de um verde intenso, às vezes carinhoso, às vezes
perigoso. O espectáculo foi construído numa base de afeto - meu, pelo
meu animal de companhia, procurando nunca o defraudar.
Embora fosse esse o motor principal do processo de criação, houve
questões específicas para as quais procurei respostas (através da
análise do seu comportamento quando se encontrava sozinho): o
que significa para ele a solidão? O que faz para a preencher? Introduzi
depois uma companhia, uma presença humana, procurando respostas
para novas questões: o que significa para ele a convivência? Como
se comporta na presença de alguém e que estratégias usa para se
aproximar ou distanciar desse alguém?
O que vemos na peça são estes opostos que se equilibram - duas
faces da mesma moeda -, num espaço sem nome, à espera de inputs
exteriores que lhes provoquem respostas. Estes inputs aparecem em
cena sob a forma de estímulos que, tal como nas observações do Tango,
são “manipulados”, não ganham vida milagrosamente, mas da mesma
forma que, nas observações, tentamos “enganar” o Tango, também
aqui não é revelada a desinteressante origem destas “circunstâncias
manipuladas” - são precisos dois para dançar o tango, mas é preciso
(mais) alguém para tocar a música.
Guilherme de Sousa
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músicas:
Something You Cant Return To - JON BRION
Tuesday - RENÉ AUBRY
Chaloupée - RENÉ AUBRY
I Get Along Without You Very Well - CHET BAKER
Walker - RYUICHI SAKAMOTO

Desde que em 2013 acolhemos na Sala de Bolso, Moloko, o espectáculo
de Guilherme de Sousa e Pedro Quiroga Cardoso, temos estado
atentos e seguido a evolução promissora do trabalho destes jovens,
ao qual mais tarde se juntou Pedro Azevedo que veio complementar
com um trabalho plástico apurado, límpido e minimal, ao já existente
rigor na criação, movimento simples e profícuo. A produção que agora
a ASSéDIO apresenta (um desenvolvimento do projecto inicial de
2017) It takes two to Tango, que tenho o prazer de acompanhar numa
espécie de tutoria artística, reflete precisamente as suspeitas de 2013.
Queremos produzir espectáculos e dar visibilidade à intereacção com
criadores ainda não afirmados no panorama teatral, pretendemos
investir na experiência com jovens profissionais, alimentando a
renovação e questionamento dos processos criativos e performativos,
numa osmose que é para todos os intervenientes, gratificante e
renovadora.
João Cardoso

