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Lisboa, como qualquer outra grande cidade habituada a ser encruzilhada  
de pessoas, modela-se, ganha cor e ritmo próprios ao sabor dos gestos dos seus 
residentes. Permanentes, temporários, simples visitantes, acidentais, convidados, 
são os residentes que constroem a malha de universos materiais e simbólicos onde 
aconchegamos uma ideia de cidade.

Ao longo de um ano, as criações de Anne Teresa De Keersmaeker atravessaram 
quase todas as instituições culturais da cidade, compondo um programa extenso  
e diverso, a atravessar um arco temporal de quase trinta anos. O trabalho de ATDK é, 
em si mesmo, uma escrita. Um texto construído, entretecido, desde logo a partir  
de todas as expressões que a mediação do corpo torna possíveis: o movimento,  
a palavra dita ou cantada, a música, as artes visuais. Mas também através da 
organização em companhia de repertório, que privilegia a permanência e o trabalho 
individual de cada um dos seus membros como veículo para o trabalho colectivo.

É com o maior prazer e emoção que, com Drumming, uma das realizações mais 
admiráveis de toda a obra de ATDK, damos por finda esta aventura de relação com 
uma das grandes criadoras vivas. Certos de termos aprendido da importância de nos 
deixarmos sobressaltar e nos revermos nos sonhos e inquietações de uma outra 
pessoa, um vizinho especial que nos traduz reinventando realidades aparentemente 
ficcionais…

UM TURBILHÃO DE ENERGIA VITAL

Drumming (1998) é, sem dúvida, um dos trabalhos coreográficos mais fascinantes 
de Anne Teresa De Keersmaeker: uma dança deslumbrante ao som de uma 
poderosa obra musical de percussão do minimalista americano Steve Reich.  
O trabalho de Reich tem servido a De Keersmaeker de fio condutor musical desde  
a sua estreia como coreógrafa com o espectáculo Fase (1982).

Reich escreveu a peça Drumming em 1970-71, pouco depois de uma viagem  
de estudo a África. A partitura é construída a partir de um único e obsessivo motivo 
rítmico que desenvolve e se multiplica numa panóplia de texturas. Uma composição 
onde se ouve, para além de peles, madeiras e metais, a subtil presença de vozes. 
Nesta obra, Reich leva ao extremo a técnica aplicada anteriormente em Piano Phase 
(um excerto de Fase): pela aceleração, os músicos, quase imperceptivelmente, 
rompem o uníssono, dando origem a um sem número de interações de cânones, 
cada um reflexo de outro.

O Ictus Ensemble dá vida a esta partitura com uma precisão de tirar o fôlego.
Na sua coreografia, Anne Teresa De Keersmaeker preserva o espírito da obra 

musical ao mesmo tempo que o enriquece: tal como na música, a complexidade  
da coreografia nasce de uma única partitura de movimento à qual são aplicadas 
inúmeras variações de tempo e espaço. Só quando os tambores se calam e os corpos 
param é que o espectador dá conta daquilo que testemunhou: uma viagem 
impressionante, uma onda de pura dança e puro som, um turbilhão de energia vital.
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