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Sinopse

O Grupo de Dança do CCA/PROEXT concebeu a apre-O Grupo de Dança do CCA/PROEXT concebeu a apre-
sentação tomando como tema a solidão no meio das 
relações sociais contemporâneas, tendo como referência a 
obra do romancista alemão J. W. von  Gothe com o seu “Os 
Sofrimentos do Jovem Werther”, do final do século XVIII, e 
da fotógrafa estadunidense Francesca Woodman e suas 
obra concebida em “self portraits” , do final da década de 
70 e começo da década 80, no século passado. 70 e começo da década 80, no século passado. 

Em comum os trabalhos partem de uma perspecva onde 
os autores são os protagonistas de suas obras, com suas 
vidas servindo de mote em suas produções, mostrando 
suas condições solitárias no modo de conceber a obra 
(Francesca Woodman) ou na própria narrava de aconteci-
mentos com um final ficcional (Goethe), onde acontecimen-
tos traumácos e sem retorno são evidenciados, em uma 
tentava de redenção e reconhecimento pela arte. Nem tentava de redenção e reconhecimento pela arte. Nem 
por isso tais obras deixam de ser belas, expondo a geniali-
dade de arstas à frente de seus tempos. 

O Grupo de Dança do CCA/PROEXT se inspirou nessas O Grupo de Dança do CCA/PROEXT se inspirou nessas 
referências e trouxe aos palcos as experiências de suas inte-
grantes ao lidarem com o referido tema na contemporanei-
dade, mergulhando em sendos, caindo em desconfortos e 
explicitando o belo na vivência da solidão na atualidade. 

“Imanência nas Selfies de Narcisos Solitários” está em um 
connuum de solidões, não só como algo quieto, silencioso 
e resignado, mas provido de nuances em corpos resilientes.  

Assim como o princípio de paz e amor envolve pacifismo, Assim como o princípio de paz e amor envolve pacifismo, 
não passividade, a apresentação se desenvolve como fim 
em si mesma; o que às vezes pode demandar atudes enér-
gicas e pulsantes de quem Dança e de quem a frui, sem sub-
terfúgios. A compreensão é ambígua, assim como o são as 
obras, de J. W. von  Gothe em seu “Os Sofrimentos do 
Jovem Werther”, e Francesca Woodman, com suas obras fo-
tográficas, sugerindo uma agonia polarizada, entre a eufo-tográficas, sugerindo uma agonia polarizada, entre a eufo-
ria e a melancolia, entre a vulnerabilidade e a ferocidade.  

A forma dançante, efêmera, em contrabalanço à literatura 
e a fotografia, permanentes, sugere um outro senr, como 
meio de explorar sua condição solitária. O momento pre-
sente, único, insubstuível, fugaz e sem escapatória, que se 
faz no seu ínmo, onde ninguém mais se acerca, a não ser 
sua consciência e as mais variadas representações do seu 
eu. 

Rafa Barzagli Rafa Barzagli – Coordenador do Grupo de Dança do 
CCA/PROEXT

(Release feita com a colaboração de Liz Parreiras) 
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