


O artista e a busca de sua ilha de criação. 
A primeira imagem que surgiu em sonho 
para Decopulagem foi "uma pétala de 
rosa feita de pena de pássaro": pássaro 
esse que ainda não conseguia voar, pétala 
essa que envolvia uma nave que não 
atingia o pouso. Ali, há exatos 5 anos, a 
semente dessa nova criação se alojava nas 
tessituras do meu corpo.

De lá pra cá, percorri muitas trilhas desse 
processo: algumas pedras, pequenas 
mortes, surpreendentes ressurgimentos, 
muitas espirais, necessárias desilusões, 
um tanto de deformação, infinitos vazios, 
muito consentimento para decantar, 
afinações através das torções e a 
descoberta que eu não tenho pouco verbo 
nos acordos de silêncio.

Em 2015, a Cia Impele nasceu. Eu 
estava em Lisboa; Jéssica, Marina e Alê 
ensaiavam a performance "Cicatriz: Três 
Solos". Em 2016, estreamos nosso primeiro 
espetáculo, os 4 em cena, no "Mar de 
Ressaca", aqui no Rio de Janeiro. E durante 
a temporada, visualizei que a terceira 
criação cênica da Cia seria a performance 
"Decopulagem". Cá estamos.

Decopulagem é uma palavra que inventei, 
e é pra mim sinônimo de nascimento: a 
união de decolar/decupar com cópula. 
Para nascer, precisamos do corte. 
Nascemos em busca de perguntas, e 
são essas perguntas que nos motivam a 
caminhar. 

Mais uma vez estou em cena com minha 
grande parceira na vida e na arte Jessica 
Barbosa: mulher de fibra e atriz de fôlego. 
A experiência de dirigi-la grávida foi única: 
descobrir no instante mesmo do fazer que 
a arte é tão viva e misteriosa quanto o 
crescimento de um filho no ventre.

–– Aline Bernardi –– 
concepção, direção 
e bailarina

Dizem que quando uma bailarina 
encontra seu compositor, metade da 
sua dança já está escrita no espaço. Há 
4 anos encontrei Amud num Sarau do 
Coletivo Chama. Ele tocou "Inventário de 
Melancolias", e a música naturalmente 
afinou as cordas de meu instrumento-
corpo, e eu entrei em estado de dança. De 
lá pra cá, fui ao encontro de muitas outras 
canções desse ourives. Nossa parceria 
vem se desenhando nesse tempo, e é com 
muito contentamento que celebro nossa 
estréia cênica.

O olhar e a intuição de Jessica trouxeram 
a sensibilidade e a precisão de Joel 
Pizzini para fazer a supervisão dessa 
performance. Nesse momento celebro 
todos os encontros que consegui reunir 
para compor essa teia criativa. Essa 
performance só foi possível devido 
ao envolvimento afetivo de todos os 
artistas que toparam entrar nesse barco. 
A potência que a arte tem de promover 
encontros me renova. Estar rodeada de 
artistas e pessoas que admiro só aumenta 
a minha confiança de que é possível 
continuar. E meu corpo tem anunciado 
o exercício do continuar para começar. 
É continuando que algo surge, é na 
persistência que atrito meus padrões. 
Chegou o momento de compartilhar esse 
afeto que venho tecendo.  

A farda da minha arte tem lugar onde a 
palavra compõe o gesto.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Da carne deformada e dos fluidos 
multiplicados,
Do concreto da sombra, um novo 
revelado
Decopulagem
Ponto de partida e chegada:
A andarilha que gera a própria 
caminhada 
––––––––––––––––––––––––––––––––––

A performance cênica Decopulagem 
aponta para uma reinvenção. A 
possibilidade de se descolar das 
marcas abertas da biografia para estar 
vinculada com a cópula, o nascimento. 
A gestação de um feto ou de uma 
obra artística derruba a previsibilidade 
e detona uma paisagem que inaugura 
outros movimentos. (Re) nascer diante 
dos olhares possíveis e impossíveis, das 
resistências, recusas e adesões. 

O livro-performance de mesmo nome 
serviu de chão para o processo de criação 
e é construído a partir da investigação do 
encontro da palavra escrita com a dança, 
através de três títeres: o artesão, o alfaiate 
e o andarilho.

O artesão  
Moldar-se não é apenas sair de uma 
barriga e ganhar um nome; a experiência 
no corpo faz nascer penas, músculos e 
gravidade.

O alfaiate  
Fiar o preciso instante de forças que se 
equilibram; um exercício contínuo de 
costurar corpo e palavra na relação de 
existência com o mundo.

O andarilho
Andar em busca das suas raízes e 
expandir-se pelo espaço.

–– Release ––

A escrita do livro retorna para a 
performance como uma proposta de 
ruptura ou de reinvenção e transformação. 
Em cena, Jessica Barbosa, Thiago Amud 
e Aline Bernardi, que assina também a 
direção. A supervisão é de Joel Pizzini. 

O mundo praticando sua elasticidade 
enquanto placenta, e isso leva umas bocas 
e umas caudas de tempo. O que acontece 
quando o corpo pede para pausar? Como 
posso me mover no tempo que consigo 
me acompanhar? qual o tempo necessário 
que meu corpo precisa vivenciar para 
deixar o gesto dançado nascer da palavra 
poética? Essa gestação fez surgir uma 
dinâmica rítmica dos limites entre o ninho 
e o novo, entre o estável e o volátil, nas 
dobras embrionárias da construção 
dramatúrgica.

Nesse persistir em perguntas, a espiral 
se revelou como um exercício de escuta. 
Espirais. Dobras. Encontro com a palavra 
escrita. Encontro de vozes. Todo ser que 
Decopula nasce novamente.





Meu corpo brinca de se ampliar por 
dentro, ao mesmo tempo em que meu 
umbigo se expande para fora. Encontro o 
novo, desequilibro e percebo que o passo 
já ganhou outro ritmo. Estou prenha. 

Assim como a gravidez, o universo 
da criação é feito de mistério, riscos, 
prazeres, desafios, medos, desconfortos 
e descobertas. Até nascer algo novo, com 
uma vida própria.

No camarim do espetáculo Mar de 
Ressaca Aline me contou de uma 
intuição artística dela: dançaríamos 
juntas Decopulagem. Ela me revelou 
que talvez eu estivesse grávida durante 
o processo e isso guiaria a pesquisa. Eu 
não estava tentando engravidar, mas isso 
foi exatamente um mês antes de lhe dar a 
notícia da gravidez. 

Nesse processo, vi o quanto é 
desafiadora a rotina da criação com um 
corpo que parece mudar a cada segundo. 
Humores, tamanho, expectativas. A dança 
se reajusta a cada dia de trabalho e os 
caminhos habituais muitas vezes não 
vão funcionar. O desafio é ainda maior e 
mesmo assim a dança acontece.

–– Jessica Barbosa ––
atriz e bailarina

–– Thiago Amud ––
cantor e compositor

Aline me chamou para estar em cena com 
ela e Jéssica. Aceitei, mesmo sabendo 
que um compositor no tablado pode estar 
deslocado como uma bigorna numa igreja, 
ou um ornitorrinco na escada rolante de 
um shopping.
 
A dança das mulheres é que é o corpo 
da música. Ímpetos, inflexões, torções, 
afetos. Modalismo e modulações. Ciclos, 
ciclos, ciclos, ciclos. Assuntos de música. 
Aceitei o convite da Aline para talvez 
poder melhor solicitar: rasure-se o corpo 
do compositor. Tirem daí essa bigorna, 
esse ornitorrinco: as mulheres estão 
dançando.  

 –– Joel Pizzini ––
supervisão
 

Quando assisti Aline em sua vídeo-
performance  Matéria/Substance, 
além do espanto causado pelos 
sinuosos e rascantes movimentos sob 
o corpo da terra, imaginei  que a Dança 
oportunamente nos aproximaria para 
catalisar essa pulsão indômita de sua 
expressão, através de uma interface 
inscrita entre a  artesania e a ânsia de 
novas formas.

Decopulagem, in-progress, renovou enfim 
o desejo de aprofundar a pesquisa de 
linguagem,  iniciada com a dançarina de 
butô, Emilie Sugai desde a performance 
“Termini”, a peça “Lunaris”, o filme 
“Elogio da Sombra” e, desdobrada agora 
a partir do convite de Aline Bernardi e 
Jéssica Barbosa,  que com Thiago Amud 
compõem a proa da performance. Em 
busca de uma dramaturgia formal narrada 
essencialmente pela lógica comovente, 
apostei na experiência.

E o desafio se impôs, a rigor, assumindo-
se riscos, re-cortes e diálogos que 
propõem a ruptura de esquemas sonoros 
arraigados até mesmo no repertório 
contemporâneo. Nesta performance-
cênica, contudo, os signos bailam 
tecendo um claro enigma. E a dança 
soberana ganha corpo e voz durante 
o processo apropriado a cada gesto 
criador. Obra aberta, o livro-performance 
de Aline é concebido no ato, in-loco,  
onde o ritmo nasce de-copulagem entre 
natureza e cultura mas, sobretudo,  da 
vontade inquietante de arte.





–– Clarice Rito ––
cenógrafa e figurinista

Dança, música, respiração, transpiração, 
transmutação cravam-se na carne d´um 
caderno. Emaranhados, tessituras, 
desdobramentos, destecimentos vívidos 
pespontam rastros de memória-afeto 
numa colagem de sensível poesia.

Eis um diário de bordo que mapeia a 
decolagem de um sonho com cheiro 
feminino, que decupa e funde cópulas em 
um sedento movimento de busca.

As vestes da cena e dos corpos neste 
espetáculo são contagiadas pela ideia de 
construção e desconstrução, que permeia 
tanto o texto do livro “Decopulagem”, 
quanto a performance. O cenário é um 
imenso caderno aberto, um mosaico, 
habitado pela cena viva e seus primórdios 
– gravados em traços, escritos, bordados, 
costuras. Fragmentos de páginas ainda 
em branco, outras envelhecidas, pedaços 
de cascas, peles, músculos, vísceras, 
geram a escala cromática do painel e 
de ninhos – que acolhem corpos ou 
guardam luz – distribuídos pelo espaço. 
Da mesma forma, o figurino se faz de 
retalhos, de referências ao masculino e 
ao feminino e da fusão entre a delicadeza 
e a estranheza peculiares dos seres em 
processo de mutação.

O processo de construção das tais 
vestes também se deu em cópula: para o 
cenário, as mãos habilidosas de Benedito, 
foram adivinhando os caminhos a esculpir 
com o canto da Singer na estrutura do 
painel. Já no campo do figurino, Bettine 
iniciou o afofamento da terra, adubada 
por Aline, onde semeei a ideia das roupas, 
para ter seus brotos belamente moldados 
por Liza.

–– Bettine Silveira ––
colaboração artística 
no figurino e mãe

Os figurinos desenvolvidos para a 
performance cênica Decopulagem 
mostram, de forma poética, um olhar 
singular sobre maternidade, nascimento e 
corpo feminino. Os elementos usados na 
composição das roupas trazem todo um 
imaginário feminino quando pensamos em 
formas e cores. Tecidos com amplitude e 
recortes inusitados, transformam-se em 
diferentes imagens femininas, assim como 
a paleta de cor, que remete a nossa carne 
e nossa pele, com variações do bege 
ao dourado; e a cor vermelha do nosso 
sangue. Decopulagem é isso: amor, afeto 
e útero. 





–– Fernanda Guizan ––
projeto gráfico

A lua aparece, cresce, diminui e desaparece 
num jogo de formas. Sua transformação é 
visual e metafórica: os ciclos se renovam, os 
ritmos biológicos se afetam, o corpo reage. 
Representa a fecundidade, a gestação e 
mais uma série de símbolos relativos à vida 
e seu aspecto volátil, como um processo de 
lapidagem, expansão e compressão.

Esse estado de movimento articula o 
universo gráfico de Decopulagem. Luz 
e sombra são os estímulos visuais que 
modelam, dão forma e são registros de uma 
trajetória. A passagem do tempo como um 
vetor que atravessa os diversos fluxos de 
transformação desemboca em composições 
inspiradas nos calendários lunares. As 
imagens são tratadas com diferentes níveis 
de nitidez que imprimem o ritmo de uma 
vivência em processo, e cortes circulares 
embaralham e despertam estranhamento, 
estabelecendo um espaço de abstração.

As ideias que germinaram o desenvolvimento 
deste trabalho foram concebidas durante o 
eclipse lunar em aquário do dia 7 de agosto 
de 2017.

–– Dodô Giovanetti 
e Tom Huet ––
iluminadores

Decopulagem foi um convite à criar uma 
instalação | dispositivo cênico entre luz e 
cenário. Para isto, construímos um modo 
de trabalho que classificamos como Low-
High-Tech:  um composto de engrenagens e 
mecanismos analógicos com a simplicidade 
e espontaneidade dos elementos naturais; 
que geram instalações sensíveis, imersivas 
e/ou contemplativas. Criamos uma 
paisagem que possa contribuir para o 
mergulho do espectador, causando-lhe uma 
impressão luminosa que conversa com o 
espaço habitado na cena





Aline Bernardi 
Concepção e Direção 

Joel Pizzini
Supervisão 

Aline Bernardi e Jéssica Barbosa
Performance cênica  

Thiago Amud
Performance musical
 
Ana Paula Bouzas 
Supervisão de dramaturgia de movimento

Soraya Jorge e Eliane Carvalho
Preparação Corporal

Julio Stotz
Direção audiovisual, Direção de fotografia 
e Montagem 
 
Clarice Rito
Cenário e Figurino 

Bettine Silveira
Colaboração Artística no Figurino 

Dodô Giovanetti e Tom Huet
Iluminação

Helena Cooper 
Fotografia 

Fernanda Guizan
Projeto Gráfico

Aline Bernardi
Produção Executiva 
 
Benedito, Madame Machado 
e Clarice Rito
Artistas Têxteis

Bernardo Scotti
Registro da Performance 

–– Ficha técnica –– 

Evee Ávila 
Logomarca Decopulagem

Sandra Bunomini e Kammal João
Colaboração artística

Renato Rezende e Pedro Sá Moraes
Mediação de Debate

Renato Frazão e Fernando Vilela, com 
participação de Pedro Sá Moraes
Show Trovação 

Cia Impele e Zingareio Produções
Realização

Coletivo Chama e Studio Gesto
Apoio 

Rampa Lugar de Criação, CCC Dança, 
MOVA, Parque Lage, Benedito, Befran, 
Bazar Bom Jesus, Casa Brasil, Agnus, 
Casa Fethisa, Teatro Anônimo, Madame 
Machado, Intrépida Trupe, Meimundo
Parceria

Agradecimentos  
Alexandre Mendes, Marina Magalhães, 
Túlio Rosa, Sônia Mota, Sofia 
Neuparth, Margarida Agostinho, André 
Vasconcelos, Glória Bernardi, Luca 
Bernardi, Inês Moreira de Melo (Tia 
Maga), João Fortes, Simone Magalhães, 
Regina Oliveira, Beth Martins, Pedro 
Sá Moraes, Veranubia Barbosa, Luiz 
Carlos Sá Carvalho, Angela Moraes, 
Valeria Mauriz, Luiz Miana, Richard 
Riguetti, Felipe Tupinambá, Renan Lima, 
Isnard Manso, Laryssa França, Maria 
Theresa Campos, Fábio Espírito Santo, 
Laura Addor, Elmir, Isabel Abrantes, 
Walkyria Alves, Maria Fortuna, Bernardo 
Godim, Delfim Rodrigues, Carlos Paulo 
de Souza Júnior, Pau Agnus, André 
Zanatta, Luciana Borges Pimenta, Maria 
Angélica Gomes




