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O Que Veem
as Nuvens
De Ricardo Vaz Trindade

O que veem as nuvens é um espetáculo para uma plateia deitada a olhar
para cima, num mecanismo semelhante a um cinema vertical, com os corpos
deliberadamente dispostos em posição de descanso, sono e sonho. Os
espectadores veem nuvens, adivinham-lhes as formas e as intenções; depois
veem o que imaginamos que as nuvens veem e tentam adivinhar as formas e
intenções que elas adivinham em nós. É, portanto, um gesto de reflexo: olhar
para cima, para depois olhar para baixo, para trás e para dentro, e tentar uma
leitura do mundo a partir de um ponto de vista necessariamente holístico, de
cima e de longe, onde os indivíduos só se distinguem pela sua sombra.
Uma das consequências mais inesperadas das viagens humanas ao espaço foi
o que os astronautas cunharam como overview effect, uma mudança cognitiva
que se traduz na sensação de fragilidade e pequenez do planeta, resultante
da experiência de o ter visto do espaço como um todo. Mudando a escala
do ponto de vista, os textos d’O que veem as nuvens tentam encontrar esse
mesmo espanto inominável que as imagens provocam. As palavras ditas pelos
dois intérpretes em palco são as perceções de cinco dramaturgos que tentam
encontrar, no mecanismo aparentemente simples da visão, uma poética
subjetiva ou um sentido ontológico para o abismo das imagens.
O espetáculo é mais do que a soma das suas partes e seria necessariamente
diferente se fosse visto a partir de uma cadeira. Todos os fatores – a escala e
proximidade da projeção de vídeo, a ortogonalidade das imagens relativamente
ao chão, o facto dos observadores se encontrarem na horizontal, a música
grave e penetrante – se alinham na produção de uma experiência sensorial que
não se esgota na fruição estética ou intelectual. De facto, o corpo é enganado:
é convocado para uma insónia consciente, adormece acordado, e acorda
adormecido ao fim de uma hora de viagem pelas nuvens.
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bolseiro da FC Gulbenkian. Realizou o I Laboratório de Escrita para Teatro
do TNDMII.
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Descontos TAGV
Assinalados aplicam-se a < de 25 anos,
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Os bilhetes com desconto são pessoais e
intransmissíveis e obrigam à identificação na
entrada quando solicitada. Os descontos não
são acumuláveis.
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obrigatória bilheteira@tagv.uc.pt
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