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DANÇA



Cia. de Dança Palácio das Artes apresenta lalangue: 
carta à mãe. Nessa criação o elenco da Cia. mergu-
lhou no universo dos manifestos e, em parceria com 
a coreógrafa convidada Morena Nascimento, que 
trouxe como questão – Como seria um manifesto do 
feminino? – explorou a dimensão feminina que ha-
bita cada um de nós partindo da primeira referência 
de tal dimensão: a mãe.

Os corpos dos bailarinos buscaram uma outra lín-
gua, estranhamente familiar, para dizer sobre o 
mundo que nos afeta e a ele retorna por meio do 
manifesto dançante.

Deixem-se afetar!

CIA. DE DANÇA PALÁCIO DAS ARTES



“queria criar uma dança que soasse como canção de 
ninar pra embalar o meu cansaço e me fazer dormir e 
sonhar com um mundo regido pelas leis do mistério, 
do incompreensível, do que não se pode saber, conter 
e nem calar. a dança. a música. a intuição. a gestação. 
a criação. a mulher. a nudez. a boca que engole tudo 
a a a a a aa aaa a a aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaa......estou exausta das leis que nos regem. mes-
mo que só por uma hora dentro dessa caixa preta de 
pandora, o palco, desejo inventar outras realidades 
possíveis. brinco com o que é ser homem e mulher 
do meu jeito, reinvento o feminino. me atento aos que 
dançam e tento capturar paixões, pulsões, urgências 
e juntos cuidamos uns dos outros, tornando a exis-
tência um constante gozo e morrendo quantas vezes 
quisermos. por acaso, hoje sou mãe e tudo o que faço 
tem se contaminado por essa experiência de cuidar, 
se perder, se refazer, regenerar. vida intensiva, ava-
lanches, nada romântico. lalangue: carta à mãe é meu 
manifesto, minha lullaby.”

MORENA NASCIMENTO
Concepção e direção coreográfica



Lalangue da Dança Contemporânea. Ao perceber no 
rosto e na voz do Outro materno que é objeto causa 
de um certo gozo, a criança responde com um bal-
buciar, resposta de um corpo marcado pelo Outro. 
Lacan chama esta lalação de lalangue, esforço inicial 
de entrada na linguagem, mas que – estando ainda 
fora da linguagem e do discurso – está fora da sig-
nificação e produz um saber-fazer com as imagens-
sons que recebe da mãe, constituindo assim o campo 
do inconsciente. 

Ao solicitar dos bailarinos que escrevam uma “letra” à 
mãe (em francês lettre significa carta e letra), a dire-
tora aposta na veiculação do (real) feminino a partir da 
memória inconsciente do tempo primordial em que o 
sujeito se sustentava no “movimento” promovido pela 
pulsão invocante, nascida do encontro com o Outro 
materno. Se a dança contemporânea investe na cria-
ção singular de cada bailarino, Morena Nascimento 
faz uma aposta na voz como estrada régia para um mo-
vimento sustentado por um saber-fazer inconsciente 
em busca da expressão do feminino. Assim Morena 
nomeia lalangue o big-bang da dança contemporânea. 

SANZIO CÂNFORA
Psicanalista, roteirista e cineasta



FICHA TÉCNICA LALANGUE - CARTA À MÃE

Concepção e direção coreográfica Morena Nascimento
Criação de iluminação Marina Arthuzzi, Rodrigo Marçal  
e Jésus Lataliza 
Figurinos Pablo Ramon
Direção geral Cristiano Reis
Assistência de coreografia e ensaios Sônia Pedroso
Professor de técnica clássica Marcos Elias
Pianista acompanhadora Maria Marta Coelho
Técnica Gyrokinesis Andréa Faria
Bailarinos técnicos de produção Lair Assis, Marcos Elias
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Amanda Sant’ana,  Ariane de Freitas, Beatriz Kuguimiya, 
Christiano Castro, Cláudia Lobo, Fernando Cordeiro, Jorge 
Ferreira, Ivan Sodré, Lívia Espírito Santo, Léo Garcia, Lucas 
Resende, Mariângela Caramati, Naline Ferraz, Paulo Wesley,  
Renato Augusto e Silvia Maia
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