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nada muda de uma certa maneira, salvo 
uma mudança de vontade, 
uma espécie de salto no próprio lugar 

de todo o corpo 
que troca sua vontade orgânica

por uma vontade espiritual, 
que quer agora não exactamente

o que acontece, mas alguma coisa
no que acontece

Gilles Deleuze, 2003: 152

poemaACONTECIMentO,  
um encontro entre  
a palavra e o corpo 
Ana Mira

ça Butoh. Neste processo a dimensão teórica 
encontrou ‑se fortemente presente, ou seja, o 
estudo dos temas propostos pelos seus autores 
(ver sinopse do projecto) suscitou textos, deba‑
tes, documentos audiovisuais, mas sobretudo 
estabeleceu uma relação de ressonância entre 
a literatura, a filosofia e a dança, onde a poética 
transita entre a palavra e o corpo em múltiplas 
configurações textuais e gestuais. 

Numa possível resposta ao convite de es‑
crever em torno de algum dos temas que Dos 
Suicidados convoca, elegi o encontro entre a pa‑
lavra e o corpo traduzido pela expressão do ges‑
to dançado no Butoh de Ohno Kazuo e Hijikata  
Tatsumi, tal como imagino que seja. Ciente de 

Quando as palavras na língua não conse‑
guiam ganhar pontos, podemos desviar o 
movimento ao máximo, romper completa‑
mente seu relacionamento com as palavras 
e as relançar na língua. Podemos repetir 
dessa maneira infinitamente. Nesse jogo 
aberto, as palavras são como uma bola; 
elas caem em buracos ao longo do movi‑
mento e marcam pontos. Dessa maneira,  
as palavras capturadas pelo movimen‑
to tornam ‑se dança. Em uma relação 
obscura entre o movimento e as pala‑
vras, existem ações sem nome que vão  
inflar, permitindo captar abruptamente as 
palavras e colocá ‑las em um prato. 

Hijikata Tatsumi in Kuniichi Uno 2018: 85

Sobre o encontro entre a palavra e o cor‑
po, Ohno Kazuo desenvolveu os “ideo ‑corpo‑
‑gramas”, no contexto da sua pesquisa, criação 
e transmissão, os quais consistem em aforismos 
capazes de expressar os seus pensamentos em 
torno dos temas que suscitavam a sua dança e a 
dos participantes dos seus workshops (Lígia Ver‑
di in Ohno Kazuo, 2016: 15) 2. Entre esses temas,  
a que acedemos através dos documentos de 
Ohno Kazuo, encontram ‑se: a relação entre o 
céu e o inferno, a poesia e o desenho de William 
Blake, a flor 3, o vento, o mar, as nuvens, a Terra, 
o lobo, o insecto, o universo, a vida para além 
(da vida e) da morte, o descanso do movimento, 
o nascimento, a criança que não dorme quan‑
do fica desperta com as histórias que a mãe lhe 
conta, os espíritos que se emocionam dentro de 
nós, os sons dos passos dos sapatos de madei‑
ra de uma princesa, o medo, o prazer, o choro,  
o desvelar de um sentimento, autores como 
Emanuel Swedenborg, Yukio Mishima e, entre 
outros, a bailarina de dança espanhola nascida 
na Argentina “La Argentina” [Antonia Mercé]. 

Os temas da dança de Ohno Kazuo levam‑
‑nos a acreditar naquilo que no gesto dançado 
é inimaginável para o ser humano e, ao mesmo 
tempo, que a mais real das vivências e o mais 
real dos sonhos são, também, os mais imaginá‑
rios. Reality é uma palavra que surgia nos aforis‑
mos de Ohno Kazuo durante os seus workshops, 
dita assim na língua inglesa que pontuava a sua 

fala japonesa (para além do que era traduzido 
para inglês pelo seu intérprete). Reality significa 
“a própria vida, algo que brota dentro da alma” 
(Ohno Kazuo, 2016: 128). Este termo consiste 
naquilo em que acreditamos mesmo que não 
corresponda à realidade, porque vive em nós 
ou a vida assim o entendeu, e não é menos sus‑
ceptível de ser reflectido do que a realidade ela 
mesma. Reality é também o pensamento da rea‑
lidade para além dela (Ohno Kazuo, 2016: 134). 

Ambos Ohno Kazuo e Hijikata Tatsumi  
recorriam à palavra para incitar o jogo livre 
do movimento do corpo. Nos aforismos dos 
workshops de Ohno Kazuo, as palavras, na sua 
poética, surgiam pelo seu poder de evocar ima‑
gens, para além de conduzir os bailarinos e o 
seu público na densidade do seu universo artís‑
tico. A colectânea de textos Belo Céu Azul, de 
Hijikata Tatsumi, publicada após a sua morte, 
revela os seus “pensamentos intensos e pro‑
vocantes” e o modo como ele “projectava uma 
revolução através da dança como tentativa de 
ultrapassar a descontinuidade do ser isolado e 
protegido” (Kuniichi Uno, 2018: 29). Diz ‑se que 
ele se debruçava e sussurrava ao ouvido dos 
seus bailarinos enquanto improvisavam. A lin‑
guagem que criou forçava a palavra e o corpo a 
abrirem ‑se, desarticularem ‑se, reconstituírem‑
‑se, excederem ‑se para lá dos limites do que era 
convencionado no contexto social e político em 
que vivia. 

Para estes dois bailarinos o corpo signi‑
ficava a “materialidade do corpo de carne” no 
seu encontro com a palavra e consequente pro‑
liferação de imagens – a expressão do gesto 
dançado (Éden Peretta in Ohno Kazuo, 2016: 
241). Apesar da história individual que marcava 
e diferenciava os seus trabalhos, eles partilha‑
vam a influência da conjectura do Japão do pós‑
‑guerra e os movimentos artísticos da vanguar‑
da da altura. Mencionámos acima algumas influ‑
ências no trabalho de Ohno Kazuo, a propósito 
dos temas que inspiravam a sua dança. Quanto 
a Hijikata Tatsumi, foi fortemente influenciado 
pela infância e a natureza na sua terra natal, o 
comportamento anárquico, o erotismo, a litera‑
tura maldita francesa, o pensamento filosófico 
de alguns pensadores europeus, entre os quais 
Jean Genet, George Bataille, Marquis de Sade, 
Antonin Artaud (Éden Peretta in Ohno Kazuo, 
2016: 242). 

No seu texto A dança entre a carne e a pa-
lavra, Éden Peretta menciona ter sido “na ten‑
são criada entre as diferenças e complementa‑
ridades de ambos os projectos poéticos que se 
edificaram os fundamentos daquilo que actu‑
almente denominamos Butoh” (in Ohno Kazuo, 
2016: 242). O encontro artístico e de amizade 
dos dois protagonistas da dança Butoh durou 
o resto das suas vidas e a da sua arte, a qual 
resiste à passagem do tempo e ainda nos fala. 
Apesar da divergência entre os métodos de pes‑

resumo

A dança japonesa do pós ‑guerra (Se‑
gunda Grande Guerra Mundial) de Ohno Kazuo 
(1906 ‑2010) e Hijikata Tatsumi (1928 ‑1986), o 
Butoh, chega ‑me através de documentos es‑
critos, fotográficos e cinematográficos 1. Ela é 
violentamente poética, imprevisível, inquietante 
e nua. O desejo de a experimentar, mesmo que 
desprovida da história, do lugar e dos seres hu‑
manos que a originaram, surge acompanhado 
da exigência de uma transmissão mágica, isto 
é, efectiva e sem mediação, com um bailarino/a 
assombrado/a pelas forças do Butoh. 

O processo de investigação e criação Dos 
Suicidados – O Vício de Humilhar a Imortalida-
de, de Hugo Calhim Cristovão e Joana von Mayer 
Trindade, foi influenciado, entre outros univer‑
sos artísticos, literários e filosóficos, pela dan‑

não ter experimentado a dança Butoh à altura 
da exigência já exposta, mas apenas pelas pala‑
vras e os corpos apetrechados de mundos reais 
e imaginários, dos seus documentos, proponho 
pensar o encontro entre a palavra e o corpo do 
seguinte modo: traduzido pela expressão do 
gesto dançado como um poemaACONTECIMEN‑
TO, num lugar de metamorfose entre a realidade 
e o sonho.

Palavras ‑chave

palavra, corpo, aïon, fora, infinito

Costas com costas

Coragem que paira no ar, vida e morte 
costas com costas. Não são palavras, é o 
brilho que emana de voçês. Nessa relação 
com o universo inteiro, voçês brincam de 
chutar pedrinhas

Ohno Kazuo, 2016: 1961. Nos casos de Ohno Kazuo e Hijikata Tatsumi, optou ‑se por 
seguir a convenção da ordem japonesa dos nomes, primeiro o 
sobrenome e depois o nome; nos restantes segue ‑se a ordem 
apresentada nos livros consultados.

2. Na sua obra Treino em Poema (ver bibliografia) encontram‑
‑se 154 aforismos, como aquele acima citado, transcritos 
a partir de gravações em fitas cassete feitas ao longo dos 
workshops orientados por Ohno Kazuo, sobretudo pelos seus 
participantes. Estes workshops aconteciam no seu estúdio em 
Kamihoshikawa, um subúrbio da cidade de Yokohama no Japão 
(Toshio Mizohata in Ohno Kazuo, 2016: 9).

3. Segundo Lígia Verdi, para Ohno Kazuo, a associação da 
palavra “flor” com a noção de essência era influenciada por 
Zeami no contexto do Teatro Nô, onde a flor era o “néctar do 
ofício que precisava ser cultivado por toda vida pelo ator” 
através da conjugação entre o espírito e a técnica, e passível  
de ser reflectida aos olhos do público (in Ohno Kazuo, 2016: 20).

[A norma ortográfica do texto 
reflecte as opções da autora.]
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quisa, criação e transmissão, e as performances 
dos dois bailarinos, é inegável a importância da 
poética na palavra e na dança Butoh. Seguida‑
mente, pretendemos pensar a expressão do 
gesto dançado na dança Butoh de Ohno Kazuo 
e Hijikata Tatsumi como um poemaACONTECI‑
MENTO vindo do encontro entre a palavra e o 
corpo generativo de um lugar de metamorfose 
entre a realidade e o sonho. 

Espaço ‑tempo estranho

Dar quatro passos e passar suavemente 
ao outro mundo. O tempo e o espaço são 
outros 

Ohno Kazuo, 2016: 127

Eu tinha cicatrizes de queimadura pela 
brasa nos joelhos e sentia sempre uma di‑
ficuldade, tanto que meu eu e meu corpo 
suspeitavam de mim sem parar. Ousei a 
cada vez invadir essa área suspeita, bei‑
jando um espaço ‑tempo estranho. Eu, co‑
berto por uma pele confusa, quis tratá ‑lo 
como corpo abandonado. Em meu rosto 
– cuja testa comprimida era prolongada 
por um interstício do céu; sobre o flanco, 
eu guardava alguma coisa como um grupo 
de músicos –, e às vezes demonstrava um 
susto passageiro. Quando o sol se obscu‑
recia, o sentimento também se obscure‑
cia, parecendo um corpo 

Hijikata Tatsumi in Kuniichi Uno 2018: 50

O conceito filosófico de “acontecimento” 
de Gilles Deleuze reporta, na leitura de José Gil, 
a um “tempo ilimitado” cujo presente se ausen‑
ta de um devir entre passado e futuro, divisível 
ao infinito. O “acontecimento”, ou efeito incor‑
póreo de superfície, surge do tempo de aïon:

A árvore não é verde, ela verdeja; o verbo, 
que marca o acontecimento, dá o sentido, 
ele resulta da acção e das paixões dos 
corpos. O sentido não está no atributo, 
mas no verbo; ele não está na profunde‑
za do corpo como causa, mas à superfí‑
cie do acontecimento como quase ‑causa. 
O sentido como acontecimento difere do 
estado das coisas onde se efectua: en‑
quanto incorpóreo, ele não é um ser, mas 
um “extra ‑ser”, qualquer coisa que tem 
lugar para lá do movimento das coisas, 
à sua fronteira, num tempo ‑fronteira que 
reúne o passado e o futuro –nunca no pre‑
sente do estado das coisas. O aconteci‑

mento define ‑se como “o devir ‑ilimitado” 
do futuro e do passado, do activo e do 
passivo, da causa e do efeito. O futuro e 
o passado, o mais e o menos, o muito e o 
não suficiente, o já e o ainda não: porque 
o acontecimento infinitamente divisível é 
sempre os dois juntos, eternamente o que 
acabou de passar e o que vai passar ‑se, 
mas nunca o que se passa”. 

José Gil, 1998: 71 4

No “verdejar da árvore” o verbo é referi‑
do pelo autor a propósito da linguagem a que 
o “acontecimento” pertence e se relaciona na 
concepção deleuziana. Nesta, a linguagem é en‑
tendida como aquilo que se diz das coisas, onde 
o verbo aufere o sentido do “acontecimento” ele 
mesmo. No encontro entre a palavra e o corpo 
que o gesto dançado expressa, este é tomado 
por um sentido quando o “acontecimento” nele 
se encarna. Trata ‑se do instante de efectuação 
do “acontecimento”, ou seja, onde este se “en‑
carna num estado das coisas, de um indivíduo, 
de uma pessoa” num tempo presente em que 
o passado e o futuro se conjugam (Gilles De‑
leuze, 2003: 154). Na, e para lá, da efectuação 
espácio ‑temporal num estado das coisas, indi‑
víduo, pessoa, o gesto dançado esquiva ‑se do 
seu presente cronológico porque é tomado por 
um tempo que urge para o passado e o futuro. 
O instante do gesto dançado, como instante do 
“acontecimento”, desenha um presente desdo‑
brado em passado e futuro e, nesse momento, 
qualquer coisa não se deixa ser e nos chega em 
devir, à superfície. Para Gilles Deleuze, o “acon‑
tecimento” é “incorporal”, “impessoal e pré‑
‑individual” e “livre das limitações de um estado 
das coisas” (2003: 151, 154). O “acontecimen‑
to” absorve o passado e o futuro num presente 
que na sua extratemporalidade e sentido não 
cessa de se eludir. 

Segundo Éden Peretta, para Ohno Kazuo 
“a alma obviamente existia e era ela que guiava 
o corpo” (in Ohno Kazuo, 2016: 244). Quando a 
palavra e o corpo colidem efectivamente e sem 
mediação, nas improvisações de Ohno Kazuo 
o poemaACONTECIMENTO revela ‑se. Este cap‑
ta o movimento da força do espírito que trans‑
porta o corpo fazendo nascer a expressão do 
gesto dançado. O poemaACONTECIMENTO, ou 
a expressão do gesto dançado, revela ‑se fora 
do corpo e dentro do mundo do espírito que vê 
através dos olhos e toca através das mãos de 
Ohno Kazuo, num “fuso horário”, “fuso espa‑
cial” e “outro mundo”, nas palavras por si tantas 
vezes repetidas para descrever a dança (2016: 
127). O Butoh de Ohno Kazuo emerge nessa 
abertura, ou intervalo, do tempo e do espaço, 
onde o corpo não cessa de se metamorfosear e 
dar a ver um mundo outrora invisível. 

Pelo contrário, o exercício de rigor técnico 
nas performances de Hijikata Tatsumi conduzia 

a uma forma justa que, uma vez transforma‑
da em “objecto” ou “matéria”, “convocaria um 
espírito, ou melhor, uma energia que animaria 
a sua expressividade passiva” (Éden Peretta, 
2016: 245). Semelhantemente, para Kuniichi 
Uno, Hijikata Tatsumi aparecia em algumas das 
suas performances “estranhamente estático”: 
“Hijikata desconfiava do movimento e da acção. 
Uma passividade extrema da carne o interessa‑
va, o que permitia ao mundo se jogar na carne. 
Em sua coreografia, havia um estranho princípio 
de impessoalidade baseado na passividade e na 
imobilidade” (2018: 40). Para além da violência, 
da perversidade e da revolta das performances 
de Hijikata Tatsumi, a imobilidade constituía 
uma dimensão do seu poemaACONTECIMENTO: 
Imobilidade. Espelho de morte para reflectir a 
vida. Morte da medida do tempo cronológico, 
morte do espaço dos instantes sucessivos da 
acção, morte do sujeito ele mesmo, quem, com 
os joelhos queimados pelo fogo e o rosto ras‑
gado pelo céu, abandona o corpo ao reflexo do 
mundo. 

Dobrar as articulações do vento  
com os ossos

Um dia eu disse a mim mesmo, “saia, va‑
mos lá, saia”. Teria dito isso ao meu corpo? 
À minha alma? À vida em si? Sem notar, sal‑
tei para fora. As mãos saltaram. A minha 
essência estava armazenada em minhas 
mãos – e elas se soltaram de meu corpo. 
Mas não se afastaram de mim, as minhas 
mãos; elas ficaram por ali, circulando 
em torno de meu corpo – era a essência, 
inegavelmente, que se afastava de mim.  
O espírito, a essência saltam para fora. 
Minhas mãos saltam para fora. Vejam 
aquelas mãos, elas são a melodia interior 
de voçês mesmos. Havia uma distância 
eterna. Eu vi a essência se afastar, inde‑
pendentemente de mim – e pensar que ela 
tinha sido eu! Agora eu podia contemplar 
e sentir essa essência como se fosse um 
terceiro. Deve ser jogo. 

Ohno Kazuo, 2016: 44

Um calor estranho queria levar o corpo e 
desmontava a estrutura do céu, eu fazia 
gestos para dobrar as articulações do 
vento com os ossos. 

Hijikata Tatsumi in Kuniichi Uno 2018: 48

Vimos que a matéria da palavra e do cor‑
po encontram ‑se e transmutam ‑se, enquanto 
o gesto dançado, ou a sua expressão, se torna 
extracto do tempo na estação do “acontecimen‑
to” encarnado: o poemaACONTECIMENTO. Mas, 
como pensar esse encontro entre a palavra e o 
corpo? É preciso pensá ‑lo em termos de uma 

“relação absolutamente exterior”, onde o en‑
contro entre a palavra e o corpo cria um fora, 
simultaneamente próximo e distante (François 
Zourabichvili, 1994: 23). Nesse lugar, o gesto 
dançado não dependerá mais da natureza da 
palavra nem do corpo mas, unicamente da re‑
lação com a exterioridade que o encontro entre 
estes dois elementos produz. Por essa razão a 
expressão do gesto dançado ou o poemaACON‑
TECIMENTO será sempre inexplicável e afirmati‑
va do acaso: “a relação é contingente [circuns‑
tancial], aleatória [ao acaso], porque ela não se 
pode deduzir da natureza dos termos que liga: 
um encontro é sempre inexplicável” (François 
Zourabichvili, 1994: 23). Assim como a relação 
com o fora produzida pelo encontro entre a pa‑
lavra e o corpo é efectiva e sem mediação, a 
efectividade do poemaACONTECIMENTO toma o 
lugar de um seu fundamento. É na autenticida‑
de desta relação com o fora que antevemos a 
dança Butoh de Ohno Kazuo e Hijikata Tatsumi: 
violentamente poética, imprevisível, inquietante 
e nua. Todas as vezes o poemaACONTECIMENTO 
nasce no meio e no seu em redor, sem princípio 
nem fim. É esse o espaço do corpo, alma e espí‑
rito, entre a realidade e o sonho, do qual depen‑
de o poemaACONTECIMENTO e no qual o sentido 
se produz.

Veremos que o começo deve ser repetido, 
e até afirmado “todas as vezes”, porque o 
mundo não tem a realidade ou a fiabilidade 
em que acreditamos; ele é heterogéneo.  
É ao mesmo tempo que o pensamento afir‑
ma uma relação absoluta com a exteriori‑
dade, que ele recusa o postulado da recog‑
nição, e que ele afirma o fora neste mundo: 
heterogeneidade, divergência. Quando a 
filosofia renuncia a fundar, o fora abjura  
a sua transcendência e torna ‑se imanente. 

François Zourabichvili, 1994: 17

No encontro entre a palavra e o corpo no 
Butoh, traduzido pelo gesto dançado e sua ex‑
pressão como um poemaACONTECIMENTO, o 
que é afirmado é a relação com a exterioridade 
que esse encontro provoca. O “acontecimen‑
to” é essa realidade exterior, um lugar de devir. 
Porque esse encontro é materializado no corpo 
de carne, nesse mundo, conectado a um fora, 
a realidade torna ‑se reality, como Ohno Kazuo 
entendia: as coisas em que acreditamos, mes‑
mo que não as reconheçamos como realidade. 
Nesse mundo, em que Ohno Kazuo “salta para 
fora” do corpo, da alma e da vida (ver acima), o 
poemaACONTECIMENTO começa “todas as ve‑
zes” e não de uma vez por todas. Isto quer dizer 
que o poemaACONTECIMENTO não tem um fun‑
damento, uma transcendência, um sujeito cons‑
tituído em que assenta (“Eu vi a essência se 
afastar. Independente de mim – e pensar que ela 
tinha sido eu!”). É o “outro mundo”, heterogéneo  4. Salvo indicação contrária, as traduções são da autora.
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e divergente, de sentido próprio, onde os seres 
e as coisas ecoam entre si, imanentemente. 

Somente o poemaACONTECIMENTO podia 
revelar o corpo de Hijikata Tatsumi a ser leva‑
do pelo mesmo calor estranho que desmontava  
a estrutura do céu (ver acima), devido à relação 
com o fora e à passagem entre dimensões he‑
terogéneas que o poemaACONTECIMENTO de‑
nota: “chama ‑se acontecimento à passagem de 
uma dimensão a outra” (François Zourabichvili, 
1994: 96). O encontro entre a palavra e o cor‑
po, por vezes violento, mas capaz de produzir  
o fora do poemaACONTECIMENTO, tem a função 
de intensificar aquela charneira da vida que faz 
ruir as pessoas e as coisas, e o bailarino dobrar  
as articulações do vento com os ossos.

o universo existe ao infinito

O universo que nós imaginamos não era 
só um. O universo existe ao infinito. Este 
universo, aquele universo – aí se criam os 
seus desejos. Quando você formular o seu 
desejo, já estará agindo de acordo com 
ele. Com o instinto mudando assim a sua 
forma. Existem danças assim, não? 

Ohno Kazuo, 2016: 224

Eu tinha a sensação de ser dançado por 
alguém. Eu estava envolto pelo vapor 
d’água ou me tornava como uma maté‑
ria que tinha perdido, indiferentemente, 
a vida. A sensação do corpo mesmo sem 
gravidade me ensinava algo como o ges‑
to de comer rapidamente formas eféme‑
ras flutuantes no pensamento. Em meus 
gestos, não havia mais espaço onde fosse 
possível infiltrar o que é afectivo ou ra‑
cional. Assim como o corpo não era aque‑
le que eu possuo. Da mesma forma, os 
membros e o corpo eram esquecidos. 

Hijikata Tatsumi in Kuniichi Uno 2018: 53

A heterogeneidade do poemaACONTECI‑
MENTO, como tempo descontínuo que escapa 
ao presente dos instantes sucessivos, dá a ver 
alguma coisa que na efectuação do aconteci‑
mento não se deixa efectuar – o “acontecimen‑
to não se reduz à sua efectuação”, consiste na 
tese de Gilles Deleuze, mencionada por François 
Zourabichvili (1994: 92). O presente tornar ‑se ‑ia 
finito e homogéneo se tal acontecesse, com um 
passado que o precede e um futuro que o pro‑
cede. Enquanto o poemaACONTECIMENTO per‑
manecer em relação absoluta com o fora, no seu 
em redor, ele será “divisível ao infinito” e num 
“tempo ilimitado”, ou aïon em que o passado 
e o futuro coincidem (José Gil, 1998: 71). Para 

Gilles Deleuze o “infinito”, o “incorporal”, o “im‑
pessoal” é “fundado” apenas “em si mesmo”, 
sendo nessa condição que entra em relação 
com o corpo. Costas com costas, aquilo que no 
acontecimento se cumpre e aquilo que não pode 
realizar ‑se tornam ‑se expressão (2003: 154). 

O encontro entre a palavra e o corpo esca‑
va na carne um vazio entre dois mundos, conec‑
tado a um fora, caos e acaso – o universo é infi‑
nito no poemaACONTECIMENTO de Ohno Kazuo 
e Hijikata Tatsumi; mas todas as vezes e nunca 
mais deixou de ser. A vida eterna assombra ‑os. 
Ter “a sensação de ser dançado por alguém”, 
escreve Hijikata Tatsumi (ver acima). Que torção 
dobrou a carne, o céu e o inferno, e a transfor‑
mou numa matéria feita de vapor de todas as 
águas do Tempo? Das configurações de partícu‑
las de vapor de água, na metamorfose do corpo 
desvela ‑se uma proliferação de imagens numa 
superfície permanente de cristais. Ohno Kazuo 
e Hijikata Tatsumi revelam querer, pura e violen‑
tamente, ser tocados pelo espírito que é a vida 
e a morte, a existência. Eles saltam para o ou‑
tro mundo de espaço ‑tempo estranho e nesse 
em redor extraem o sentido do brilho em cada 
poemaACONTECIMENTO. É o instante do tempo 
ilimitado, devir incessante entre o passado e o 
futuro, no presente do poemaACONTECIMENTO: 
vazio pleno de efémeros libertos dos corpos.

Ohno Kazuo e Hijikata Tatsumi, cada um di‑
ferentemente, vemo ‑los como artesões da vida 
(e da morte) e sua imagem, através da dança. 
Quanto ao encontro entre a palavra e o corpo 
que eles forjaram, tal como o compreendemos, 
ou seja, traduzido pela expressão do gesto dan‑
çado como um poemaACONTECIMENTO – a bor-
boleta subindo as escadas do tórax, resta ‑nos 
escrever: 

Afinal, o que quer dizer estar vivo? 
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