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3 Baladas do Amor Amargo para piano e voz do pianista, de Antonio
Celso Ribeiro: reflexões sobre a criação de uma performance a partir
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Resumo: O presente trabalho discute o processo de criação da performance de 3
Baladas do Amor Amargo, do compositor brasileiro Antonio Celso Ribeiro. Parte-se do
pressuposto que as Ações Físicas desenvolvidas pelo diretor teatral Jerzy Grotowski
são uma ferramenta importante para o desenvolvimento de novas habilidades do
performer-pianista no contato com repertório que utiliza a voz do próprio
instrumentista simultaneamente à parte do piano.
Palavras-chave: Música Contemporânea Brasileira. 3 Baladas do Amor Amargo para
piano e voz do pianista. Ações Físicas. Performance. Música e Teatro
Title of the paper in English: 3 Baladas do Amor Amargo for piano and pianist’s voice,
by Antonio Celso Ribeiro: reflections on the creation of a performance from
Grotowski’s physical actions.
Abstract: The article discusses the creation of performance Antonio Celso Ribeiro’s
piano piece, 3 Baladas do Amor Amargo, based on the Grotowski’s physical actions.
We presume that these actions are an important key for the development of news
abilities for the performer-pianist in contact with the repertoire that demands the use
of your own voice at the same time he plays the instrument.
Keywords: Brazilian Contemporary Music. 3 Baladas do Amor Amargo for piano and
pianist’s voice. Physical Actions. Performance. Music and Scene.

Introdução
A multiplicidade de tendências estéticas que se desenvolveram no campo da
música a partir dos anos 1950, vem exigindo cada vez do intérprete, atitudes técnicas e
expressivas muito diferentes da música praticada em períodos anteriores. Conhecidas
como técnicas estendidas, estas novas formas de explorar o instrumento parecem
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contribuir para a formação de um novo tipo de virtuosismo onde o intérprete passa por
um processo de desconstrução e expansão do próprio corpo. Tomando como ponto de
partida as 3 Baladas do Amor Amargo para piano e voz do pianista, do compositor
brasileiro Antonio Celso Ribeiro, pretende-se, no âmbito deste trabalho, problematizar o
papel do pianista contemporâneo levando em consideração a performance que
construímos da obra.
A obra 3 Baladas do Amor Amargo ou 3 Baladas do Amargo Amor, título original,
foi escrita em 2013 e estreada em 5 de fevereiro de 2016 por Luciane Cardassi, pianista
cuja peça é dedicada. Essa mini-ópera, como denominada pelo compositor, é dividida em
três pequenos atos com textos de três poetisas oriundas de 3 países diferentes: Noémia
de Sousa (1926-2002) de Moçambique, Rosalía de Castro (1837-1885) da Espanha e
Florbela Espanca (1894-1930) de Portugal.
A escolha desta obra se relaciona com a pesquisa de doutoramento, cujo título
provisório é “Entre o instrumento e a voz: a performance de 3 obras para pianista
vozeante”, que está sendo desenvolvida no PPGMusica da UFMG com apoio da Capes. Esta
pesquisa tem como objeto de estudo as obras Der Traurige Mönch de Franz Liszt, De
Profundis de Frederic Rzewski e as 3 Baladas do Amor Amargo, compostas para piano e
voz do pianista, e visa traçar uma discussão sobre o “novo virtusiosmo” que a música
contemporânea vem reivindicando do intérprete na atualidade. A voz do pianista como
técnica expandida requer do músico uma nova atitude perante a performance musical,
pois a este é lançado novos desafios como, por exemplo, lidar com as palavras (ou
qualquer outro som originário de sua voz) ao mesmo tempo que executa a parte do piano,
além de criar todo um gestual cênico que coordene a narração com o ato de tocar.
Portanto, a proposta que aqui se apresenta é uma reflexão sobre o processo de
criação da performance de 3 Baladas do Amor Amargo, tendo como base as Ações Físicas
de Grotowski. Estas, constituem-se como uma prática criada por Stanislávski em sua
última fase de trabalho e desenvolvida por seu colega polonês. Somos adeptos à noção de
que a interação entre música e teatro constituem um campo fértil para responder às
questões que este novo repertório impõe ao pianista. Ao deslocarmos para outro campo
de conhecimento, no caso o teatro, nos municiamos de ferramentas cênicas que nos
ajudam a contornar as inseguranças, a timidez e até o constrangimento, com os quais nos
deparamos com este tipo de repertório.
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1. Ações Físicas de Grotowski
O Método das Ações Físicas, eixo central da última fase do trabalho de Constantin
Stanislávski (Rússia, 1863-1938), consiste em elaborar uma sequência de ações,
orientada pelos objetivos (e superobjetivos) dos personagens, provenientes das
circunstâncias dadas pelo texto ou pelo subtexto; logo após, reproduzir essa sequência
aplicando-lhe variações, repetições e alterações; e, por fim, fixar as ações físicas em uma
partitura. O método pressupõe que as ações concretas produzem estados psíquicos
necessários ao sentimento de verdade da cena (CASTILHO, 2010; ARAÚJO, 2012). De
acordo com Richards (2014), Stanislávski empregou seu método como um mecanismo
para que seus atores idealizassem uma vida realista no espetáculo. Em contrapartida, para
Jerzy Grotowski (Polônia, 1933-1999) o trabalho sobre as ações físicas era um
instrumento para revelar algo, assim o indivíduo que o praticasse podia viver uma
descoberta pessoal.3
Richards (2014) diferencia as duas abordagens não pelo processo e sim pela sua
finalidade. Grotowski retomou o trabalho das ações físicas do ponto em que Stanislávski
interrompeu por ocasião de sua morte. Assim, deixa de ser um método e torna-se uma
continuação, onde a técnica de montagem diversifica a visão dos dois diretores. No
trabalho de Grotowski, os atores não buscavam os personagens em suas experimentações,
eles surgem na mente do espectador em virtude da montagem.
[...] criamos ações diretamente ligadas às nossas memórias pessoais.
Através da atuação, você podia se lembrar de um momento da sua vida,
ou de alguém próximo a você, ou de um acontecimento concreto da
própria fantasia que nunca tinha se realizado, mas que você sempre quis
que se realizasse. Então, podia começar a construir a estrutura utilizando
as ações físicas. Você se perguntava: o que eu fiz nas circunstâncias dessa
memória? Ou então: qual seria precisamente a minha linha de
comportamento físico se essa fantasia tivesse se realizado de fato? A
ênfase não estava na criação de um personagem, e sim na formação de
Grotowski é considerado pela historiografia um dos grandes mestres reformadores do teatro do século XX
devido, principalmente, à sua postura vanguardista diante das práticas teatrais vigentes em sua época. A
intensa pesquisa que desenvolveu ao longo da vida sobre a validade do teatro associado não somente aos
espectadores mas, principalmente, como trabalho sobre o ator propriamente dito, tornou-se um dos
principais aportes para os estudos de encenação ainda hoje. Para ele, o trabalho sobre as ações físicas é a
chave para o ofício do ator (RICHARDS, 2014).
3
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uma estrutura pessoal na qual a pessoa que a estivesse fazendo pudesse
abordar um eixo de descoberta. Tudo isso, depois, podia ser estruturado
e repetível. (RICHARDS, 2014, p.88)

Para entender como o ator alcança suas associações pessoais na prática das ações
físicas, devemos percorrer alguns elementos que tornam essa atividade possível. Pela
brevidade deste artigo focaremos em apenas três elementos: espontaneidade, impulso e
associações. Escolhemos esses elementos por estabelecerem uma relação dinâmica com
o trabalho realizado na construção da performance das 3 Baladas do Amor Amargo, como
demonstraremos no item 2.
‘O que fazer depois?’ é a pergunta que torna qualquer espontaneidade impossível
(RICHARDS, 2014). A espontaneidade só existe a partir de uma estrutura e um certo rigor.
Nos escritos e relatos do encenador polonês, o princípio “espontaneidade” sempre
aparece atrelado às noções de estrutura, precisão, forma, partitura e outros. Faz-se
necessário entendê-los como um binômio para evitar armadilhas conceituais, pois não
cabe atribuir “estrutura” ao polo da artificialidade e “espontaneidade” à organicidade
(MORAES, 2008). Importante salientar que a palavra “artificial” não contém nenhuma
conotação depreciativa, ela está diretamente ligada ao termo “artifício”. No artigo Em
Busca de um Teatro Pobre4, Grotowski define a artificialidade como a articulação de um
papel por meio de signos, cuja disciplina pode conduzir o ator à técnica interior. “A tensão
tropística entre o processo interior e a forma reforça ambos. A forma é como uma
armadilha munida de isca à qual o processo espiritual responde espontaneamente e
contra a qual luta” (GROTOWSKI, 2010, p.106). Portanto, a espontaneidade pode ser
caracterizada como uma espécie de “improvisação sutil”5 dentro de uma estrutura toda
conectada e memorizada. Dentro da partitura de ações aflora uma corrente de impulsos
interiores que permite liberdade para integrar suas associações íntimas à performance
enquanto reage a tudo que está ao redor.
O impulso (in/pulso) é algo que empurra de dentro do corpo e se estende para
fora em direção à periferia. “Impulso e ação são concomitantes: o corpo se desvanece,
queima, e o espectador assiste a uma série de impulsos visíveis” (GROTOWSKI, 1992,
p.14). O impulso nasce antes de qualquer ação, é uma espécie de pré-ação que surge na

4 Título do original em inglês: Towards a Poor Theatre (1968)
5 Termo utilizado por Richards (2014, p.93).
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base da coluna. O impulso é tão complexo que não se pode afirmar que pertença somente
à órbita corporal. Segundo Grotowski, se observarmos as crianças é possível ver o que são
impulsos: “elas ainda não caminham e dentro já correm” (apud MORAES, 2008, p.93). Esse
morfema da atuação difere uma ação física de um gesto, ou de um simples movimento e
está ligado à tensão certa (justa) quando existe a intenção de fazer algo.
As intenções estão conectadas às memórias do corpo (corpo-memória), às
associações, desejos, contatos com outros etc. As ações físicas são capazes de despertar as
memórias do ator e, assim, alcançar suas associações. Durante a prática, as associações
transformam a integralidade entre corpo e mente do ator. As modificações de voz, gestos
e expressões são determinadas por essa associação pessoal (LIMA, 2005). Não se trata de
saber se essa recordação é verdadeira, se é realidade ou imaginação. O importante é a
reação a partir daquele comportamento/memória, potentes o suficiente para provocar
impulsos interiores. Para Grotowski, o personagem é como uma cortina, ou biombo que
protege o ator, e, atrás dessa camada ele é livre para revelar sua intimidade (RICHARDS,
2014). O trabalho com as ações físicas “é uma via negativa, não uma coleção de técnicas, e
sim erradicação de bloqueios” (GROTOWSKI, 1992, p.15), portanto, a “chave para o ofício
do ator” (in RICHARDS, 2014, p.34).
2. 3 Baladas do Amor Amargo: em performance
Tal como sugere o título, os textos escolhidos pelo compositor para a criação da
obra descrevem situações amorosas, tanto em presença quanto em ausência, onde
sentimentos de solidão, abandono e melancolia estão em jogo. O compositor lança mão de
fragmentos dos poemas, ou mesmo de combinações de poemas diferentes das três autoras
cujos nomes próprios correspondem aos 3 movimentos da obra.
O primeiro movimento denominado Noémia é dividido em três partes: A, B e C.
Nas partes A e B, o compositor utiliza o poema Em vez de lágrimas, cujo título passa a
compor o texto da música; e na parte C, o poema escolhido foi o Teias da Memória, desta
vez o título é suprimido. A saber:
Em vez de lágrimas
Só um choro em seco
Põe no vértice da minha dor
O mais intenso auge do luto.
Na baça melancolia do tecto
5
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Bilros de teia bordam solidão
Enquanto meigos sussurros de sombra
No brilhante mutismo do espelho
Recitam estrofes de poeira.
O segundo movimento, intitulado Rosalía, apresenta o breve poema XVI do livro
Follas Novas (1880) da escritora galega:
Cando era tempo de inverno,
pensaba em dónde estarías;
cando era tempo de sol,
pensaba em donde andarías.
¡Agora... tan sóio penso,
meu ben, si me olvidarías!
O terceiro e último movimento, Florbela, também composto por três partes,
compreende fragmentos, segunda e quarta estrofe, do poema Lagrimas Ocultas nas partes
A e B respectivamente. Na parte C, encontramos apenas uma estrofe do poema As Quadras
d’Ele I.
E a minha triste bôca dolorida
Que dantes tinha o rir das primaveras,
Esbate as linhas graves e severas
E cai num abandono de esquecida!
E as lágrimas que choro, branca e calma,
Ninguém as vê brotar dentro da alma!
Ninguém as vê cair dentro de mim!
Mas nem negros nem azuis
São teus olhos, meu amor,
Seriam da cor da mágoa
Se a mágoa tivesse cor!
Muito embora na prática da interpretação de Canções ou outros gêneros vocais,
o texto literário seja a referência principal para a performance, buscamos subverter esta
tradição e extrair da parte do piano as referências para o trabalho de construção com as
Ações Físicas. Não quer dizer com isso a ausência de uma análise criteriosa do significado
do texto. Apenas nos sentimos motivados a mobilizar primeiramente a parte instrumental
por ser nosso campo de conhecimento primeiro.
O processo de criação da performance de 3 Baladas do Amor Amargo foi
elaborado a partir de experimentações corporais que nos conduziram às ações físicas.
Após vários testes e ensaios foi possível estruturar as ações que guiariam a performance.6
6
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Iniciamos o trabalho com uma descoberta de movimentos corporais a partir da referência
espacial proveniente do octaedro7. Como se estivéssemos dentro de um octaedro
imaginário, exploramos movimentos dos braços, cabeça, tronco e pernas ao redor dos três
eixos do espaço: vertical, horizontal e sagital. Mesmo em um espaço restrito (sem sair do
lugar) foi possível percorrer as dimensões do corpo como altura, largura e profundidade.
Esta primeira movimentação foi guiada, principalmente, pela parte do piano em Noémia
(Ver Ex. 1). A primeira seção é caracterizada por arpejos ascendentes e descendentes, em
sobreposição a uma melodia em oitavas na região grave do piano em um grande
crescendo.

Exemplo 1: Trecho musical (c.1-2) que elucida a característica composicional da parte A das 3
Baladas do Amor Amargo.

Conforme o exercício avançava, nosso corpo arriscava novos gestos e, aos poucos,
habituava-se ao espaço do octaedro. Após algumas repetições, percebemos uma
reincidência de posições e movimentos corporais e decidimos transpor as mesmas
movimentações sem o limite espacial e com uma música completamente diferente. O
exercício consistia em permitir que o corpo ocupasse todo o espaço da sala. Ao som do
baião, nosso corpo foi recordando os deslocamentos adquiridos anteriormente, porém
estes ganhavam uma sensação corpórea diferente, principalmente em relação ao peso das
pernas e torções do tronco e pescoço.
Os movimentos mais marcantes foram selecionados como matérias-primas,
reproduzimo-los isoladamente analisando suas nuances, manipulando seus ritmos e
variando suas disposições no espaço. Para caracterizá-los e estruturarmos em nossa linha
Uma das formas cristalinas utilizada por Rudolf Laban (1879-1958) para o estudo do movimento no
espaço. Para uma leitura aprofundada a respeito das formas cristalinas ver p.85 da tese de Aline Soares
Araújo (2012), que aborda os estudos labanianos aplicados na construção da performance cênico-musical.
7
7
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de ações físicas, nomeamo-los com um verbo. A primeira estrutura de ações foi destinada
ao momento que antecede a execução da obra, podendo ser utilizada, por exemplo, em
nossa “entrada” ao palco. A ordem escolhida deliberadamente foi:
I) Procurar

Exemplo 2: Ação física representada pelo verbo "procurar". O corpo está em estado de alerta e
os olhos procuram algo que está longe.

II) Arrastar

8
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Exemplo 3: Ação física representada pelo verbo "arrastar". O corpo caminha como se carregasse
um peso muito grande amarrado ao seu calcanhar.

III) Prender

Exemplo 4: Ação física representada pelo verbo "prender". O corpo reage a algo que prende
seus braços.

IV) Tirar
9
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Exemplo 5: Ação física representada pelo verbo "tirar". O corpo reage a uma força súbita que lhe
tira de seu lugar.

V) Rastrear

Exemplo 6: Ação física representada pelo verbo "rastrear". O corpo se aproxima de algo para
enxergar os detalhes.

VI) Vomitar
10
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Exemplo 7: Ação física representada pelo verbo "vomitar". O tronco realiza um movimento
ondulatório que nasce no umbigo, evolui para os ombros e direciona a cabeça para frente do
corpo.

A sequência de movimentos estabelecida, de maneira cíclica, aliada às primeiras
interpretações referentes ao caráter da peça, conduziram nossos impulsos interiores
gerando associações fortes o suficiente para preencher as lacunas e justificar nossas
ações. Desenvolvemos, então, um texto-guia que contribuiu para harmonizar a linha das
ações físicas e a obra musical.
Quem sou eu? Não sei. Não sei se devo saber, não sei nem se quero saber.
Estou bêbado? Não! Que gosto é esse? Que que eu fiz?... O gosto é amargo,
o cheiro é bom, não... é quase bom. Já chega! Que foi que eu fiz? Estou
cansado. Se bem que o cheiro é bom sim. O que eu tinha já era...
Olha pra mim!
A medida que intensificávamos as ações, as palavras e as circunstâncias desse
texto emergiam em nosso pensamento. Não podemos afirmar que seja uma recordação,
pertence ao lugar do inconsciente. Analisando essa primeira “cena”, faz-se notório duas
vozes em jogo: a voz desorientada de um indivíduo alterado que não se reconhece e tem
dúvida se gostaria de reconhecer, cuja culpa não revelada lhe corrói, em contraponto com
11
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uma voz que grita por atenção. Através do texto-guia, identificamos o fio condutor que
percorreria a performance inteira: a experiência de alguém que perde o amor próprio.
Nossa concepção dramática é baseada em um suicida em potencial que interage com um
espelho - representado pelo piano. Sendo assim, nossas ações físicas são a combinação
dos movimentos corporais com as associações mentais expressas no texto-guia.
O desafio para a criação da performance foi a realização das ações físicas
concomitantemente à execução do piano e, para tal, era necessário transpor os exercícios
corporais a uma nova posição em um espaço muito mais reduzido. Utilizando a mesma
sequência de ações físicas mencionadas anteriormente exploramos as possibilidades de
movimentação, agora sentados no banco do instrumento. Ainda longe do piano,
investigamos o que seria exequível durante a performance, e quais ações poderiam ser
variadas, tendo a consciência que não existe apenas uma maneira de realizá-la. Dessa
forma, compreendemos que a ação física é um elemento moldável e perfeitamente
adaptável. Uma ação física que possui seu núcleo no tronco pode ser transposta às pernas,
uma reação que acontece nos membros superiores pode acontecer nos membros
inferiores, ou até mesmo tornar-se uma ação vocal.
3. Noémia e as Ações Físicas8
Visando exemplificar o uso das ações físicas na obra objeto deste estudo, e tendo
em vista o limite formal deste artigo, nos deteremos a primeira seção de Noémia. Formada
por 14 compassos, possui um arco dinâmico bem representativo das nossas escolhas
performáticas. A peça inicia-se com arpejos de duas oitavas executadas pela mão direita
do pianista aliada a dinâmica em pp e evolui harmonicamente até atingir o fff gritato no
compasso 10, como pode ser visto no exemplo abaixo:

8Para

assistir
a
performance
<https://www.youtube.com/watch?v=6UoW1Z1eCwU&t=67s>

na

íntegra,

acesse:
12
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Exemplo 8: 3 Baladas do Amor Amargo, Noémia – Parte A, c.1-8.

Nos quatro últimos compassos (11-14), há um acorde pedal que deve ressoar até
o final da seção. O texto que compõe essa parte é uma combinação entre o título e o
13
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primeiro verso de Em vez de Lágrimas de Noémia de Sousa. O compositor cria repetições
e variações da frase “Em vez de lágrimas só um choro em seco”, conforme o exemplo a
seguir:

Figura 9: 3 Baladas do Amor Amargo, Noémia - Parte A, c.11-14.

Adaptamos a primeira linha de ações físicas (procurar e arrastar) para conectála ao início da parte musical e, em função disso, as duas últimas ações foram realizadas no
banco do piano (rastrear e vomitar). Portanto, a performance pode ser iniciada logo na
entrada do pianista ao palco, realizando a sequência inteira das ações ou simplesmente a
partir da quinta ação (rastrear), já na posição sentada (Exemplo 10).

Exemplo 10: Ação física representada pelo verbo “rastrear”, na posição sentada.

À medida que as ações físicas foram inseridas e vivenciadas na música,
percebemos a necessidade de adaptação dos movimentos do personagem ao gestual do
14
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pianista-ator. Ao longo da peça, com exceção dos últimos compassos, a mão direita do
pianista encontra-se em contato com o teclado o tempo todo e qualquer interrupção na
execução dos arpejos poderia acarretar uma mudança no caráter “compulsivo” dessa
composição. Desse modo, passamos a experimentar a ação “tirar” em direções diferentes.
Utilizamos três variações dessa ação: tirar/direita (ação concentrada no ombro direito,
onde um giro do torso acontece por reação); tirar/esquerda (a ação se concentra no braço
esquerdo); tirar/frente (o tronco movimenta-se subitamente em direção ao piano). No
exemplo abaixo, podemos observar uma das variações dessa ação física, utilizada no
compasso 6 da peça (ver ex. 8).

Exemplo 11: Tirar/esquerda: variação da ação física representada pelo verbo "tirar".

No quinto compasso da peça (ver Ex.8), incluímos a ação arrastar. Ao
experimentarmos essa ação na posição sentada, logo percebemos a diferença
fundamental entre gesto e ação física. Essa movimentação sugere que o personagem
esteja com algo muito pesado preso aos seus pés, o que gera dificuldade para locomoverse, ele arrasta os pés pois é impossível levantá-lo. Na adaptação da ação para posição
sentada, imediatamente associamos a um gestual muito comum entre os pianistas, o
movimento habitual de arrastar os pés para baixo do banco. Nesse ponto, a diferença
15
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entre gesto e ação física tomou outra proporção em nosso estudo. Grotowski9 afirma que
gesto é um movimento periférico do corpo, mas, assim como as atividade físicas, o gesto
pode transformar-se em ação. Na prática de execução pianística, o ato de arrastar os pés
para debaixo do banco é normalmente associado a mudança de equilíbrio do corpo ou,
simplesmente, um hábito corporal dos pianistas. Ao transpor esse gesto para nossa
construção cênica, trabalhamos a qualidade do movimento e introduzimos intenções
dramáticas para que o mesmo pudesse alcançar as características de uma ação física.

Exemplo 12: Ação física representada pelo verbo “arrastar”, na posição sentada.

Através da combinação entre essas primeiras ações físicas estruturadas em nossa
performance emergem algumas associações que caracterizaram nossa interpretação da
Outro mal-entendido sobre as ações físicas é acreditar que elas são gestos. Os atores gostam de fazer
muitos gestos porque acham que esse é seu ofício. Também existem gestos profissionais, como os gestos
dos padres, por exemplo, ou como no meu caso... às vezes... sou muito sacramental... Mas eles são gestos,
não são ações. ....Agora, o que é um gesto, se nós olhamos de fora? Como reconhecer facilmente um gesto?
Na maioria das vezes, um gesto é um movimento periférico do corpo, um gesto não nasce de dentro do corpo,
mas da periferia (as mãos e o rosto). Há uma grande diferença entre um camponês que trabalha com suas
mãos e o homem da cidade que nunca trabalhou com suas mãos. O último tem a tendência de fazer gestos
ao invés de ações. Pode-se dizer que é um homem que vive na própria cabeça. Mas na maioria das vezes ele
não está vivo, não é orgânico. Na verdade, isso acontece porque ele faz gestos e não ações. Observem: o
homem da cidade que têm a tendência de fazer gestos dá a sua mão para outra pessoa dessa maneira
[Grotowski dá a sua mão partindo da própria mão]. Os camponeses partem de dentro do corpo, dessa
maneira [Grotowski dá a sua mão partindo de dentro do corpo através do braço]. É uma diferença enorme
(peguei essa observação emprestada de um ator polonês de origem camponesa) (GROTOWSKI apud
RICHARDS, 2014, p.86).
16
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parte A. As intenções empregadas nos movimentos que realizamos trouxeram uma
sensação de ser “arrancado à força” do instrumento, como se o pianista desejasse tocar,
mas uma força contrária o impedisse. A essa sensação associamos a dicotomia entre o
ódio e o amor. A bipolaridade dos sentimentos foi sendo investigada durante toda a
construção da performance.
A força do personagem é colocada à prova quando a ação física prender entra em
jogo, no compasso 8 (ver ex.8). Nos primeiros estudos da ação prender em posição
sentada, e executando a parte do piano, sentimos nossa musculatura tensionar e tornar a
mobilidade dos braços muito restrita. Adicionamos a essa ação, o tirar e a reação primária
foi de suspensão do tronco conjuntamente a uma resistência das pernas. Do compasso 9
até o final da parte A, executamos a peça em posição levantada (em pé), como se houvesse
uma força nos suspendendo pela região lombar. Próximo ao fim da parte A, o pianista
esgota sua resistência ao executar o último acorde e recita as últimas falas combinando as
ações físicas prender e procurar.
Especificamente para a parte A de Noémia, não trabalhamos a voz de maneira
isolada. Acreditamos que a intenção da mesma surgiria de forma espontânea. O
compositor notou na partitura uma linha vocal com métricas bem definidas e curtas
relações intervalares entre as notas, com a indicação parlato, ma con intonazione.
Tomamos o cuidado de realizá-lo de maneira orgânica, o mais próximo possível da voz
falada, mas respeitando as indicações do compositor. Nossa entonação vocal inicia de
maneira dolorida e conforme a luta física avançava a voz começava a gritar e se encher de
ódio. Dentre os artifícios que utilizamos para reforçar o sentimento de ódio na fala
podemos citar o “cerrar dos dentes”, a tensão no maxilar gerada por essa atividade uniuse às ações físicas potencializando a dramatização do texto.
O arco dinâmico da voz está relacionado com as dinâmicas da parte do piano. As
indicações para a narração do texto são, respectivamente: pp crescendo col piano / f / ff
drammatico / fff gritato – panting! / f taking breath / mf calmato / pp / ppp whispering.
Quando a voz atinge as dinâmicas mais fortes (gritado) tomamos a liberdade de variar o
sentido das palavras. O compositor joga com a repetição das últimas palavras do
fragmento escolhido: “choro em seco”. Como na língua portuguesa, o verbo e o substantivo
“choro” possuem a mesma grafía mas dicção fonética diferente, transformamos o uso da
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palavra “choro”, enquanto verbo (eu choro), em uma alavanca para reforçar o desespero
do personagem e, consequentemente, a dinâmica de nossa voz.
4. Conclusão
No âmbito deste texto, procuramos demonstrar como o trabalho com as ações
físicas proporcionou uma experiência de performance absolutamente singular enquanto
pianista. Foi preciso ampliar não apenas o corpo, mas também a forma como estamos
habituados a olhar para uma obra musical. Acreditamos que, por meio das ações físicas,
encontramos uma ligação substancial entre a parte instrumental e o texto, não apenas
emparelhando ambas as partes. Os contornos melódicos do piano, de caráter virtuosístico
refletem o alter ego do performer, reforçando nosso processo de associação entre o
movimento corporal e o texto-guia.
A prática com as ações físicas está em constante desenvolvimento. Percebemos
que, apesar de criarmos uma estrutura onde as ações físicas constituem como pilares à
nossa performance, esta nunca se permitirá ser engessada. A cada experiência, nosso
corpo experimenta maior liberdade para fluir entre as ações. A interação com a prática
teatral estabeleceu a forte conexão entre a parte do piano e o texto das 3 Baladas do Amor
Amargo.
O próprio conceito de performance cênica parece ter encontrado lugar em nossa
prática como concertista na medida em que nos autoriza a uma posição mais criativa
diante da obra musical, não se restringindo unicamente à “tradução” da partitura mas,
antes, àquilo que está encoberto nas suas entrelinhas.
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