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(Sohre a performance multimidia de Margaritfr Ball
no v Festival Internacisnal de Teatro de Buenos Aires)
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vldeomakerc, mtislcos e artlstas de teatro. A proposta 6 urna lntervengSo direta na cldade - lntervenir
calle - atravds do cruzamento de llnguagens artfsticas, explodindo os llmltes cotidlanos entre vlda e ad

-

"Pizzumo Plxelado" 6 uma projeseo na fachada do Palazzo Plzzumo mlnlsterio da educagSo, ciQr
tecnologia - de hagens dlgltais e gr6ftcas que lnteragem com ators-bailarioos ao vivo ou proJetad
lmagens modlflcam a fachada do edifrdo, transformando-o em um espago onlrlco ou concreto, com
escalando as paredes, confundldos aom as lmagens dlqltals. A crlagSo d da core6grafa e reallzadc
vldeo-danga Margarita Ball que passou sete meses criando o pmjeto para aunglr a perfelgao da sln
entrc ballar'lnos reais e dlgltais, ou melhor, reais ao vivo e reals projetados.

Aflnal, se a proposta 6 o entrecruzamento de tlnguagens artfsucas e do coudiano @m o Fato an
l.largarlta Ball atlnge seu ohJetlvo na mdxima perfelsSo, em urna hora de sucesslvas mudanE
F€,poffis seasedaB que e pu,bltco vFrcseia akcar€s das pq$oa* e bmryens,n6 edlf;cis.
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Imaglne-se um antigo pr€dlo brano @m as Janelas em arcadas ayarandadas. Sete Janelas en
andares de um prddio quadrado. Uma Janela lateral de cada lado, N6o h6 uma dlnemrca prevtslv
imagens sdo projetadas fansfurmando a fachada em uma glgBntesca tela onde ballarinos proJr
frutuam, voafn e se penduram nas colunas reals do prffio que se transforma em um espago ontrlc
outro momento, uma seqtitncla mais l6glca de fatos. Em cada Janela acontece uma cena teatral par
segulda, se repetlr identha e slmultaneamente em todas as Janelas, por€m em planos clnematogl
dtfierentes - em clma ern dose, embalxo plano aberto. De repente, uma festa-balle est6 acontecenc
Janelas dos andares de cima onde ators-ballarlnos ao vivo dangam e contracenam oom utilgffi$O:l, plv

no andar de baixo. Ao contrdrio tambEm ocorre: uma projeEio de uma pessoa
em tamanho gigantesco no andar de cima manipulando os bailarinos ao vivo no
andar de baixo. Naquele tempo e espaeo, o virtual manipula o real e vice-versa.

o espetaculo € iluminado

ao vivo, fazendo com que a luz dance a mfisica
octof6nica,-junto com os bailarinos e com as imagens et€reas. A arquitetura nflo
6 pano de fundo, 6 parte integrante da performanle e os atores-baiiarinos
contracenam com ela, danqam, vestem-na. Cenas acontecem como num filme
ou numa esquete teatral - simultaneamente ou nflo.

"Pizzurno Pixelado" 6 resultado de uma concepgio surpreendentemente criativa
e de um minucioso trabalho de realizagdo. E um espetSculo multimidia cheio de
humor, senslvel e repleto de imagens impactantes e refer€ncias simb6licas.
Margarita Bali cons.egue quebrar vdrias barreiras e unir conceitos e prppostas, A
artista explode os limites do tempo e do espaqo, juntando todas as'artes: danga,
leatro, projegflo digital, cinema, luz, rnfisica e arquitetura. passa a nao mais
haver, concretamente, front€iras separando as linguagens artlsticas; em
"Pizzurno Pixelado" elas se enamoram. N&o mais € poisivel nenhuma tentativa
de definir o espago virtual e o material que passam a ser apenas duas formas de
materializaESo do real.
A simultaneidade com que as coisas acontecem no espago virtual e real faz
explodir totalmente a nogf,o de tempo. Nio h{ mais temfro nem lugar, nio h6
mais s-eparaq&o de arte e vida, n&o h5 mais virtual e real, por6m, hi.a dimensao
de todas as combinag6es posslveis em "pizzurno pixelado,'.
Anna Wiltgen
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