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Festival e laboratório

Concebido como um campo de experimentação, aprendizagem e partilha de 
conhecimento coletivo, Linha de Fuga foi a segunda edição de um labora-

tório e festival internacional que promoveu o encontro entre 28 criadores, 
artistas e pensadores de diferentes origens e a cidade de Coimbra. Devido 
à pandemia Covid-19, a segunda edição, prevista para junho, foi adiada e 
decorreu entre 12 de setembro e 4 de outubro de 2020.
Dentro do Festival e Laboratório 11 dos artistas foram convidados para faci-
litar oficinas e apresentar os espetáculos que constituíram a programação 
do Festival. Em alguns casos, esses espetáculos foram criados localmente, 
com artistas do Laboratório e com a comunidade local. E num permanente 

apelo à participação, Linha de Fuga incluiu ainda conversas, sessões de crí-
tica e apresentações de processos, em itinerários diversos por vários espa-

ços da cidade.

Constituído sobre as ideias de coletivo efémero, Linha de Fuga teve momen-

tos de trabalho coletivo, onde os participantes do Laboratório puderam 
confrontar e desenvolver os seus projetos artísticos em relação com as 
práticas presentes, em sessões de feedbacks, convidando os seus pares e 
grupos satélites a acompanhar os seus processos.  Teve também períodos 

de trabalho individual, onde cada artista presente pode desenvolver o seu 
trabalho pessoal.

Dois dos artistas do Laboratório foram escolhidos para documentar o Linha 
de Fuga a partir de uma perspectiva subjetiva e crítica, com a intenção de 
devolver à sociedade a sua visão sobre o encontro e as práticas de trans-

missão de conhecimento aí desenvolvidas.
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A democracia

 Nesta edição de Linha de Fuga quisemos repensar o conceito de democracia, 
tendo em conta as tendências políticas atuais no mundo – e, muito espe-

cialmente no contexto da Pandemia Covid-19, que colocou a democracia em 
suspenso em muitos países. Consideramos que uma sociedade democrática 

deve aceitar a diferença e não normatizar a vida social por uma maioria defi-

nida, devendo respeitar o anónimo, o excluído, a minoria sem nome. Tal como 
diz o filósofo José Gil, «o medo impede certas forças de se exprimirem, inibe, 
retira e separa o indivíduo do seu território, retrai o espaço do corpo, esti-
lhaça coesões de grupo – tudo isto com efeitos mediatos e imediatos nos 
processos de produção económica, social, artística, de pensamento».
Em territórios classificados como periféricos, esta situação é mais evidente 
quando a construção da imagem de si é de extrema importância para o indi-

víduo, onde a pressão social de caber numa maioria hegemónica faz esque-

cer a importância de pensar o espaço comum, o que deve pertencer a todos. 
Nesta edição, desafiamos a pensar a importância do anonimato, da desistên-

cia do ego, do centralismo, do protagonismo. Propusemos pensar a impor-
tância do espaço público para a construção do bem comum: o espaço da 

democracia. O que fazemos, enquanto cidadãos, para diminuir as desigual-
dades existentes na sociedade? O que podem os artistas fazer? Estas foram 

algumas perguntas que quisemos praticar durante todo o Linha de Fuga.

A Democracia pode ser um conceito gasto pelos vícios sociais, económi-
cos e culturais do mundo em que existimos (existíamos), — tendo (agora 
ainda mais) consciência de que é necessário repensar a sociedade e a forma 

como todos vivemos e cuidamos uns dos outros — mas a Democracia é tam-

bém o alicerce de toda a nossa liberdade e de toda a nossa possibilidade de 

crescer como indivíduos.

Na altura em que a edição de 2020 de Linha de Fuga se realizou várias limi-
tações foram definidas, por questões de segurança sanitária, e foi neste 
contexto que a intenção de ocupação de espaço público e de encontro 

com um público mais vasto foi restringida. Alguns projetos tiveram que se 
adaptar e a ideia de poder apresentar processos em situações informais 
tornou-se complexa. Na impossibilidade de existir espetadores mais alar-

gado, procurámos estabelecer outro tipo de relações com a cidade, tendo 
sido criados à volta do laboratório uma série de grupos de artistas e pen-

sadores que seguiram e estabeleceram várias relações com os artistas do 
laboratório. Chamámos-lhes grupos satélites: coletivos Mundus e o Grupo 

Crítica de Fuga que tiveram um papel importante nesta documentação, o 
Círculo Aberto do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra e investigadores do 

Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.  
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A documentação 

Desde a primeira edição que Linha de Fuga lança este desafio a artistas: 
Como documentar e arquivar o efémero? Foi a partir desta ideia que os 

documentadores seleccionados, Laura Wiesner e Carlos Queiroz, apresen-

taram as suas propostas.  

Partindo do princípio que documentar e arquivar o efémero é algo com-

plexo, automaticamente se assume que este processo não é parcial, mas 
sim subjetivo, uma criação artística. Desta forma, os artistas e coletivos 
que desenvolveram esta documentação tiveram liberdade para pensar e 

construir a sua própria perspetiva sobre esta problemática/desafio: arqui-
vos da efemeridade.

O ano de 2020, no entanto, foi um ano fora do normal que teve de lidar com 
uma pandemia à escala mundial, limitando a mobilidade; não tendo sido 
impossível a realização de Linha de Fuga alguns dos artistas seleccionados 

- especificamente os dois documentadores - não conseguiram estar pre-

sentes em Coimbra, devido às restrições a viagens internacionais. Dentro 
da perspectiva rizomática que assumimos desde o início para Linha de Fuga, 
consideramos este desvio não um problema, mas antes uma oportunidade 
para pensar o que significa responder a esta pergunta: como se pode prati-
car um arquivo com uma distância grande como a não presença? 

Paralelamente, Linha de Fuga foi abordada pelo jovem coletivo local Mun-

dus, interessado em seguir o laboratório devido ao tema em discussão. 
Convidamos Mundus para assumir a figura de avatar dos documentado-

res, estabelecendo com Carlos Queiróz e Laura Wiesner diálogos e exer-
cícios durante todo o período, em conjunto com a curadoria do festival 
que funcionaram como relatórios de sentimentos, atividades, mas também 
de tarefas e pedidos feitos por estes àqueles que estavam no terreno. 

Assim, ao longo do Laboratório trabalharam em conjunto, numa tentativa 
de entender as emoções, ansiedades e realidades que aconteciam a mais 
de 7.000km de distância.
Um outro grupo formado por Alexandre Valinho Gigas, artista participante 
da primeira edição, auto-denominado Crítica de Fuga, foi uma das outras 
propostas de acompanhamento do festival. Juntando 5 escritores, a pro-

posta deste grupo era a de escrever sobre o festival, segundo a sua von-

tade, perspetiva e intenções, tendo produzido vários textos, entrevistas 
e peças poéticas, baseado numa ideia de crítica apaixonada e oferecida 
como dádiva e não como exercício jornalístico ou de divulgação de “produ-

tos artísticos”. O que fizeram tornou-se tão interessante e prismático que 
foram também convidados a integrar um capítulo desta documentação.

Durante um ano pensamos e trabalhámos em conjunto como arquivar este 
projeto e esta edição atípica – devido ao contexto pandémico – que pre-

tendia promover a cidadania, a ocupação de espaço público e a troca com 
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a sociedade. Como transmitir o que se passou e como fazer com que esta 

documentação e este pensamento sobre arquivo possa funcionar como um 

reflexo do que realmente aconteceu?
Entre reuniões, ideias, sofrimento pelo constante diálogo à distância e em 
zoom, perfilou-se a ideia de que cada um destes documentadores tinha 
uma forma de arquivar os seus olhares e pensamentos num documento que 

assume quatro capítulos: o conjunto de textos escritos por Crítica de Fuga, 
desenvolvido de acordo com as sensibilidades de cada um dos escritores; 
um arquivo de memórias reais e imaginárias concebido por Laura Wiesner; 
uma série de pensamentos poético-sonoros onde Carlos Queiroz discorre 

sobre várias hipóteses de arquivar esta edição; um mapa de acontecimentos 
guiado pelo conceito de liberdade inerente ao de democracia, construído 
por Mundus. Perspetivas e visões afetivas que Sara Constante compôs num 
documento que pretende arquivar Linha de Fuga 2020 e ativar arquivos 
dentro de cada leitor.
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O que é a 
democracia?

Respostas a esta primeira 
pergunta lançada a todos os 
artistas que participaram na 
edição de 2020, aqui:
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Calendário
12.09 a 4.10.2020

Festival – espetáculos

Archivo Pittoresco (música)
Lula Pena pt

12 Setembro

· Casa das Artes Bissaya Barreto

Città Aperta (performance)
Alain Michard fr
19 e 20 Setembro
· Percurso entre a Alta e Baixa de 
Coimbra

Fiestas Invisibles (performance)
Paloma Calle es 
& Massimiliano Casu it/es

27 Setembro

· Pátio do Centro de Artes Visuais

Speed Date (teatro)
Alex Cassal, Keli Freitas br/pt 

Márcia Lança pt 
Renato Linhares br

2 e 3 Outubro

· Teatrão - Oficina Municipal de Teatro

Captado Pela Intuição  (dança)
Tânia Carvalho pt

3 Outubro

· Teatro Académico de Gil Vicente

Esplendor e Dismorfia  (dança)
Vera Mantero & 
Jonathan Uliel Saldanha pt

29 Outubro

· Teatrão - Oficina Municipal de Teatro

Dj sets pela Democracia
curadoria Rádio Baixa
20 e 27 Setembro
· Rádio Baixa

Laboratório – ações coletivas

Apresentações dos artistas e dos 
grupos satélite (Crítica de Fuga, 
Mundus, CAPC, Rádio Baixa) 
13 de Setembro

· Salão Brazil

Oficina de Criação “Città Aperta”
Alain Michard fr
13 a 18 Setembro
· Convento São Francisco e cidade

Oficina de práticas artísticas 
“A Escuta como Alavanca”
Lula Pena pt

14 a 16 Setembro

· Salão Brazil

Oficina de Criação “Fiestas Invisibles” 
Paloma Calle es & Massi Casu it/es

14 a 25 Setembro

· Convento São Francisco

Oficina de Criação “Speed Date”
Alex Cassal + Keli Freitas + 
Márcia Lança + Renato Linhares
19 Setembro a 1 Outubro

· Teatrão - Oficina Municipal de Teatro

Masterclass 
Jonathan Uliel Saldanha pt

21 Setembro

· Salão Brazil

Oficina de dança “O Corpo Pensante”
Vera Mantero pt

28 a 30 Setembro
· Conservatório de Música de Coimbra

Oficina de Dança “Flores”
Tânia Carvalho & Luís Guerra pt

30 Setembro a 2 Outubro
· Conservatório de Música de Coimbra
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Laboratório - desenvolvimento e 

apresentação de processos

Workshop de voz e movimento
investigação do processo
“As canções que cantamos contra os 
muros que limpamos”
Catarina Vieira pt & Aixa Figini ar/pt

21 a 25 Setembro 

· Ateneu de Coimbra

Escuta de sonhos
investigação processo “Sonhos: 
escuta de uma dança cósmica”
Sarah Elisa br/pt

24, 28 e 30 Setembro
· Café Santa Cruz

Eu como você
investigação processo
Ynaie Dawson br

24 e 26 Setembro

· Associação Rancho Folclórico 
“As tricanas”

Apresentações de processos
26 de Setembro

· Rádio Baixa
“Symphony of the seas” 
de Xavier Manubens es

· Associação Rancho Folclórico
“As tricanas”
“Danzarín/ina” de Juanquin Arévalo 
& Sharon Mercado co 
“Sexo (con)sentido” de 
Katia Manjate mz

· Salão Brazil
“Dobra” de Romain Beltrão Teule fr/br

“Waste” de Joana Petiz pt

Apresentações de processos
29 de Setembro

· Salão Brazil
“Sonhos: escuta de uma dança 
cósmica” de Sarah Elisa
“Che wing Gun transkaraoke:daffodils 
are 50%” de Michaela Depetris it
“Pj.Lo” de Jean-Lorin Sterian ro

Apresentações de processos 
2 de Outubro

· Rádio Baixa
“Pandemonium” de Gil Mac pt

· Jardim da Sereia
“Eis” de Ssel br/pt

Linha de Fuga 2020

Financiado por
República Portuguesa – 
Cultura
DGARTES – Direção Geral 
das Artes 

Coprodutores
Citemor – Festival 
de Montemor-o-Velho
O Teatrão 

Parceiros
TAGV – Teatro Académico 
de Gil Vicente
Ciclo de Teatro e Artes 
Performativas Mimesis – 
Universidade de Coimbra
JACC – Jazz ao Centro
APBC - Agência para a 
Promoção da Baixa 
de Coimbra
Casa das Artes Bissaya 
Barreto
Centro de Estudos Sociais 
da Universidade de Coimbra 

Apoios 
Município de Coimbra –
Convento São Francisco
ACE – Acción Cultural 
Española
Instituto Francês Portugal 
União das Freguesias 
de Coimbra
Instituto Italiano di Cultura  
A Escola da Noite
Centro Cultural Penedo 
da Saudade
CAPC - Círculo de Artes 
Plásticas de Coimbra
A Camponeza
CAV – Centro de Artes Visuais
GEFAC
Restaurante Boteko
Be Coimbra Hostels 

Apoio à divulgação  
Ideias Concertadas
RUC – Rádio Universidade 
de Coimbra
Turismo Centro Portugal 
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Crítica 
de Fuga
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Autor18

Crítica de Fuga é um grupo 
informal de cinco pessoas que se 
constituiu como satélite do 
Festival e Laboratório Internacio-
nal de Artes Performativas
 — Linha de Fuga 2020.
Pretendeu-se, ao longo do evento, 
emitir impressões resultantes da 
experiência de participação no 
festival, expressando-se assim 
linguagens próprias e diversas à 
procura do espaço para uma crítica 
de fuga, espaço que se pretendeu 
de fuga ou profanação.
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19Uma Rede é um conjunto de vazios unidos por um fio sobre o anúncio do Festival e Laboratório Linha de Fuga

Quero dançar. Danço em casa. 
Quero dançar em Rede, num acto social de me mover ao ritmo de uma música 

- que até pode ser imaginada - em interacção visual com outras pessoas que dan-
çam. Danço com algumas pessoas, nunca excedendo o número de dez, em minha 
casa ou numa festa particular em casa de alguém. 

Quero dançar na Rua, mas não devo, pois se o fizer sozinho sou socialmente 
marginalizado e apelidado de tolinho, com todas as discriminações sociais que 
isso acarreta na nossa sociedade. Se o fizer acompanhado, estou a incorrer em 
ilegalidade de contexto pandémico ou a correr riscos de ser abordado, com o 
meu grupo de dança, por um qualquer agente de autoridade, com atitude cheia de 
autoridade, possivelmente racista, por certo autoritário. Quero dançar, numa dis-
tância segura de outras pessoas, com quem quero interagir visualmente enquanto 
danço, atendendo às normas da Direcção Geral de Saúde. Assim, quero dançar 
perto de pessoas que aleatoriamente encontrei numa busca pelo mesmo fim, 
dançar. Se formos menos de dez pessoas a dançar juntas na rua, a uma distância 
que atende às normas da Direcção Geral de Saúde, para termos música que nos 
conduza nesse belo ritual de libertação individual temos de ter aprovação das 
edilidades locais. As edilidades locais, movidas pelo MEDO, são renitentes em 
aprovar o pedido, mesmo que o pedido seja instruído de todas as medidas de pre-
venção e planos de contingência, porque há sempre alguém que tem de assinar 
um papel e ninguém que ser ACUSADO de ter fomentado um surto com a sua 
aprovação. Se não tivermos música temos de ser menos de dez, todos colocados 
a uma distância que atende às normas da Direcção Geral de Saúde e imaginando 
música, de preferência a mesma música. Neste ponto percebo, que há esse lugar 
em que podemos dançar juntos até dez pessoas, mas ninguém o faz. Porquê?

Vem aí um Festival e Laboratório de criação que vai acontecer na minha 
cidade. Aí, poderei ver dançar, como num exercício de auto-tortura. Poderei 
também participar das cenas onde se dança, se tiver tempo para as oficinas onde 

Uma Rede é um conjunto 
de vazios unidos por um fio 

sobre o anúncio do Festival e 
Laboratório Internacional de 

Criação Linha de Fuga

Alexandre Valinho Gigas
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20 Alexandre Valinho Gigas

grupos de até dez pessoas poderão dançar. Está tudo aprovado. As edilidades 
locais que aprovaram (sim, porque as entidades são compostas por pessoas) e 
quem assinou, rezam a entidades divinas em que nunca acreditaram para que 
tudo corra bem. Os organizadores do evento desdobram-se em trabalhos para 
que todas as normas sejam cumpridas e o risco de contágios seja o mais reduzido 
possível. É uma oportunidade.

Já não danço em lado nenhum, excepto a minha casa, desde 18 de Março de 
2020. Vejo todas as normas e medidas do sector produtivo a serem aprovadas e 
melhoradas para que tudo seja feito. Não vejo ninguém a trabalhar para que as 
mesmas normas sejam aplicadas de forma a que possamos dançar em comuni-
dade. A minha Rede é um conjunto de vazios unidos por um fio. Esperemos que 
o ARRASTO feito à cultura, pelo MEDO e pelas instituições, que são feitas de 
pessoas, não a rompa.

©Augusto Fernandes
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21A crítica como dádiva  para a profanação do  papão da crítica

A crítica das artes performativas tornou-se num papão na cabeça do senso 
comum, pelo menos no seio das artes performativas: existe e não existe; quer-
-se-lhe mal mas anseia-se a sua presença; teme-se e deseja-se. A palavra parece 
contaminada, repleta de paradoxos e geradora de medo. Perdeu-se a crítica por 
razões económicas e, de certa forma, por razões políticas. Talvez tenha acon-
tecido isto por se ter tornado rara e pela ênfase da sua dimensão valorativa, 
comprometendo uma ética da receção que é contextual e sociopoliticamente 
determinada (mesmo que na democracia ela se almejar consentida), tornando 
uma parcialidade empoderada e aparentemente empoderadora numa totalidade.

A crítica, por não ser polifónica, também porque o espectador comum ausen-
ta-se frequentemente da função de dar voz à potência da criação, posicionan-
do-se tantas vezes na mudez – posição confortável e desresponsabilizada ou 
temerosa, sintetizada num simplificado “gostei”, ou “não gostei” (lá está, o valor) 
– constitui-se assim como o papão em termos de autoridade pouco dialógica. 
Estremece. Nas placas tectónicas a crítica de fuga não pretenderá ser essa “crí-
tica curatorial” do que deve ser e, por isso, profanamos a crítica para devolver ao 
comum a possibilidade da sua dessacralização.

O problema é sempre o posicionamento de Deus-coisificado no seio do papel 
que cada um tem nas artes (veja-se o recente posicionamento do “Deus-curador”, 
ou do “Deus-programador”, pouco abonatório para os projetos emergentes). A 
democracia chama-nos e por isso, por mim, inspirado no fluxo de Rancière, vimos 
aqui tomá-la como espaço predileto de quem joga o seu papel de espectador eman-
cipado, na produção de um mundo plural pelo sensível – menos julgamento e mais 
o assumir da sua posição entrelaçada no círculo mágico que constitui a arte da 
performance, numa perspetiva de construir as grelhas de análise percetivas de 
um encontro artístico e sociopolítico, e assumir a forma como somos afetados e 
afetamos, ao nível do sensível e do pensamento, como um possível guia por vir.

Procurar, então, formas de relação emergentes que façam da realidade artís-
tica uma ficção persuasiva da existência em conjunto, um trabalho de tradução 

A crítica como dádiva 
para a profanação do 

papão da crítica

Ricardo Seiça Salgado
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das traduções enquanto encontro que, no meu caso específico, gostaria que se 
conectasse com o pensamento crítico e experimental, cruzado com os saberes 
socio-humanísticos. Interessa, então, o como perceber determinada lente do 
mundo que clarifique ou ensaie novas relações com as coisas da vida individual 
e coletiva ou, por outras palavras, entrar num diálogo do mundo e das suas pos-
síveis cosmovisões, que nos abram novas perspetivas de ser-estar através da arte.

A crítica é chique mas aparece cerceada nos efeitos do que a constitui como rea-
ção, talvez porque apenas ande à procura dos buracos (mais uma vez, o valor). E 
isso, em Portugal, só poderá ser sintoma do que poderei chamar por um défice de 
democraticidade crítica, mais pelas consequências institucionais do que é ter ou 
não ter uma crítica do que pela crítica per se (todos são, afinal, livres de escrever 
a sua posição). É que a crítica não deixa de ser uma voz que dá voz e isso, na sua 
dimensão valorativa pode alimentar a cultura como mercadoria das conveniên-
cias, poluindo o debate do lado criativo quando se posiciona enquanto trincheira.

A crítica solilóquio minou o diálogo enquanto espaço predileto da democracia, 
diria, pela sua propensão totalizadora e pouco aberta à experimentação (como 
se o “mainstream” contentasse a precariedade do ofício). O próprio espaço onde 
ela é publicada tornou-se mediador do empoderamento que vislumbra, por vezes 
cegamente, ou às apalpadelas no circuito do preconceito. Embarcamos, então, 
na tarefa profanadora sem, contudo, nos posicionarmos como críticos de pro-
fissão, ou como críticos do valor. Assim, reage-se ao tema do festival Linha de 
Fuga, propondo uma ação experimental, a crítica de fuga. Fuga será, portanto, 
sinónimo de entusiasmo para, no buraco, o fole poder tomar o ar – sabendo, 
porém que se a intenção é tapá-lo, como disse o poeta, outro buraco se vai abrir.

A economia e a política da crítica só poderá, então, ser o espaço da dádiva, da 
criação de um pensamento que produz um comum, à maneira também de Steiner 
(como lembrou Carina Correia nas conversas do grupo), em que a crítica deve 
brotar de uma dívida de amor, plasmando as portas da nossa perceção e pressio-
nando a arquitetura das nossas crenças com seus poderes transformadores, como 
ele nos diz. Falar por si para a criação de um comum é, parece-me, o que quere-
mos ensaiar. Neste grupo informal, vimos de diferentes contextos, alguns de nós 
nem nos conhecemos, e é essa informalidade que se tornará, talvez, o território 
da profanação em marcha, para uma democraticidade crítica no horizonte.

A crítica, afinal, é efetivamente essa procura do afeto profundo no seio do 
encontro. Pensar em conjunto será, então, a lição mais profícua do que é a demo-
cracia, uma criação de comuns que se consuma enquanto dádiva. E como sabe-
mos, a dádiva é horizontal e não aceita favores nem obrigações. O ego é sempre 
empoderado pelo outro que nada pede em troca e, como tal, vibra com esse 
empoderamento sensível acolhido. Por isso, talvez nem a valoração (ideológica 
e estética) que subjaz ao conceito da crítica será pertinente para a posição que 
assumimos. A crítica de fuga procurará a expressão do encontro no tom da troca 
e, provavelmente, constitui-se mais como uma pedagogia radical desse encontro. 
A fuga deve sempre ser para a frente, nas curvas simbólicas da nossa diferença.
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COIMBRA. Por três dias andou-se sobre Sol. Como? Com Lula Pena. Foram 
só três dias, mas nestes atravessaram-se dias e dias e dias e dias. É mesmo assim 
quando o –três-consegue carregar em si um ciclo que se fecha: início-meio-fim. 
A serpente comeu a cauda. Encontramos o silêncio no cume da montanha dos 
sons. Lula propôs aos artistas que experimentassem o -piano- e eles entenderam 
o convite: ela, no fundo, queria que o piano fosse desafiado em sua concretude. 
Que os sons fossem respondendo aos seus próprios apelos. Que o compasso 
fosse buscado no descompasso – na trilha do erro, do experimentar. Pensa-
mento serpenteou; penser-serpent de Valéry estava ali. [Note-se: o piano era de 
cauda.] A dado momento, no ápice, fomos todos [en]levados a um continuum, e, 
de relance, vislumbramos o Mistério que nos sobrepõe. A calmaria encontrada 
em meio à tormenta. Este silênciodesons, aconteceu no segundo dia – o MEIO. 
E assim se deu porque os artistas-residentes confiaram-se, em entrega, à convo-
cação de Lula. Também, pudera… no primeiro dia – o INÍCIO, ela, feito musa, 
encantou a todos. Como se flutuasse em sua própria Voz (assim mesmo, com 
maiúscula) disse que -acreditava na poesia. E que -o silêncio era sexy. Quem, em 
sã consciência, não se deixaria levar? No terceiro e último dia: canções se cos-
turaram em conversas. A poesia fez passagem na roda; jogada de um para outro, 
feito bola, como se todos estivessem em recreio de escola.

Por FIM, nenhum corpo segurou-se. Dançamos –

Os dias com Lula Pena. 
(Ou: canta-me, ó musa). 

Cante.

Lu Lessa Ventarola
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27A estrada longa e larga  sobre a primeira semana do Festival e Laboratório Linha de Fuga 2020

Passou a primeira semana em Coimbra, do Festival e Laboratório Interna-
cional de Artes Performativas Linha de Fuga. Nela, desdobrei-me em várias 
personagens, numa linha de fuga esquizofrénica; o assistente de produção, o 
crítico de fuga que observa e escreve, o artista que de forma fugaz participa de 
exercícios colectivos das oficinas e, por fim, o poeta que observa e foge de todas 
essas personagens para voltar a si. Assim, este poeta que vos escreve, não falará 
de nenhuma particularidade artística do festival até ao momento, mas num todo 
caótico, que procurará ordenar.

A curadora do evento, Catarina Saraiva, promove a discussão sobre a Demo-
cracia, ou a importância do anonimato na democracia. Este é um lugar para 
essa discussão, nascendo na polifonia de línguas dos artistas participantes e das 
geografias de onde provêm. A discussão dá-se entre reuniões onde se buscam 
acordos, assembleias deliberativas e plenários efémeros, com que esta comuni-
dade artística se relaciona entre si e com a cidade que a acolhe. Parece-me que 
é sempre assim, em todos os momentos do nosso quotidiano, mas não será. Na 
deambulação pelas ruas, penso que a maioria dos indivíduos que aqui habita 
continuará alheado do evento e da discussão que ele promove. Apesar de todos 
termos de procurar o lugar de diálogo com o mundo que nos rodeia, somos 
vítimas da ditadura capitalista do tempo, a pressa imposta pela necessidade de 
sobrevivência. Esta, mais do que tudo, retira-nos a capacidade de escuta e de 
diálogo, tornando-nos ditadores da nossa própria vida e dos que nos rodeiam. 
Cada vez mais raro, no mundo urbano, o alcance da respiração pausada das tare-
fas primordiais, ou dos cantos que embalavam a lavoura, ou do cuidado do gesto 
repetido como um mantra ditado pelas mãos.

Eventualmente, o evento conquistará alguém distraído da ditadura, através 
de estratégias de comunicação que me fazem imaginar uma pessoa na tona da 
água, a fazer um esforço hercúleo para flutuar, gritando “Venham! A cultura é 
segura!”. A Cultura é segura, como o tempo de escuta e diálogo são seguros. A 
democracia é de todos e é manifesta em curiosidade sobre o outro e afecto para 
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o outro. As pessoas são muito importantes, pois esta discussão da democra-
cia pela arte, propõe afectos. Aliás, os afectos estão subjacentes às propostas 
artísticas, às ligações entre os artistas, a equipa de produção, as pessoas que são 
público, ou vizinhos, ainda que temporários. Os afectos são maiores pontos de 
escuta do outro, de se colocar o mais possível no lugar do outro, na linguagem 
e pensamento do outro, na vontade de erguer o futuro com o outro. Pelo meio 
poderá vir a nossa opinião, como elo de ligação, como forma de resistência ou 
como atitude cívica ou afirmação de activismo. Seja como for, será o afecto que 
conduzirá essa consciência de nós para a construção em conjunto e só ele permi-
tirá que esse edifício social não se torne efemeramente em ruína. Esse labor da 
construção é permanente, até quando dormimos e sonhamos.

O meu sonho, no que a este evento concerne, prende-se com  a busca pelo 
lugar de dança (ainda que a uma distância de segurança). A dança espontânea 
entre pessoas num mesmo espaço, na sua observação uns dos outros, dos seus 
movimentos e dos seus olhares, é um dos afectos que a ditadura pandémica nos 
está a retirar. Assisti no evento a três momentos de dança. O primeiro no âmbito 
de uma oficina, em que a minha estranheza a ver pessoas dançando, distantes 
entre si, com máscaras que lhes cobriam metade da face, me alertou para tudo 
o que estamos perdendo. O segundo e terceiros momentos fora do festival, onde 
pessoas procuraram esse lugar de dança em sítios isolados, que lhes permitiram 
desenvolver esse acto ilegal e subversivo que combate o medo. 

Já o medo não se vê nos múltiplos pormenores que a cidade oferece; seja na 
intermitência e cruzamento de formigueiro adormecido dos transeuntes, que 
inventam um novo quotidiano; seja na mudez dos espaços fechados; seja nas 
ausência de tudo o que não está e se suspende na dúvida se voltará a existir. O 
medo sente-se nas palavras oficiais das instituições, na aleatoriedade das regras 
com que elas tecem uma teia invisível. A aranha institucional tece-nos fomen-
tando em nós atitudes mesquinhas e individualistas, por vezes narcísicas de 
algumas pessoas sós. Encontro homens de braços caídos, com olhares de quem 
procura a sua mãe, tentando não olhar as mudanças que se operam e que os 
não privilegiam mais. Homens de braços caídos desenhando as ruas, de cabeça 
erguida para os pedestais, onde homens de braços caídos e sós choram arrogân-
cia com grunhidos e trazem no olhar o último estertor do capitalismo cultural 
que os alimenta. 

Vejo também mulheres construindo fortificações sem pedras, onde todos 
cabem e todos são chamados a construir (Uma trabalheira isto de construir!). 
Castelos de nuvens onde, mais que medo, se respira cuidado e atenção pelo 
próximo. Penso há uns meses que me encontro num jardim morto, onde ainda 
assim brotam flores. Estas flores são polinizadas pelos afectos, em actos e pala-
vras; as flores são poesia e a sua existência, neste canteiro efémero, é Arte. 

O que se constrói, nos plenários laboratoriais em que testamos a democracia 
directa, pode não vencer e o nosso futuro ser uma “nuvem de hidrogénio asse-
xuado” promovida pelo ódio nacionalista ou a morte pelo amor aos  objectos, 
que é o amor pela nossa história. Podemos todos morrer de História. A estrada é 
longa e larga.
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Uma terça de outono; noite em COIMBRA. LINHA DE FUGA. Fui ao Trica-
nas, misto de associação de dança folclórica e restaurante, assistir a uma perfor-
mance da artista Ynaie Dawson. Uma yansã em corpo de menina. ‘Quer alguma 
ajuda Yna?’, perguntei ao chegar, a vendo andar, calma e seriamente, entre a 
cozinha e o salão. ‘Quero que se sente à mesa’, falou firme e sorrindo. E colocou 
não só a mim, como a todos, sentados, feito meninos e meninas, em almoço de 
família. Na mesa comprida as conversas cruzavam-se animadas. Ynaie passa 
por cada um (e éramos muitos) perguntando sobre o que queríamos beber: água, 
cerveja, vinho tinto ou branco? Não estava anotando em lugar nenhum e pen-
sei comigo “vai lembrar-se?”. Os seus dedos dobravam-se, sem muito alarde, 
em uma coreografia estranha de anotação e … pronto, logo depois chegaram 
as bebidas conforme os pedidos. Esses dedos…! Estes mesmos, com suas duas 
respectivas mãesmãos, trouxeram as comidas, que iam logo para as bocas tão 
curiosas quanto prazenteiras. Antes eram paisagem para os olhos – com suas 
formas e cores. Sensório. Sensual. Isso tudo se deu – das entradas à sobremesa 
– em sequência e ritmo. Na boca a comida entrou exigente, quis ocupar espaços 
e acionar diferentes papilas gustativas – tudojuntomisturado. Satisfez. O molho 
com pimenta fincou bandeira. Lambuzou. Havia um êxtase coletivo, mas falo por 
mim e posso falar assim porque a mesa e a comida nos devolvem a nós mesmos. 
Mesmo que diante do outro -e com o outro- o ato de comer nos lembra que somos 
também matéria singular e precária. Precisa de cuidados. Ynaie não falou de 
arte, não usou frases bonitas de efeito, não teorizou. Ia e vinha da cozinha para 
o salão com bandejas e travessas; para além de explicar, eventualmente, aqui e 
ali, um ingrediente ou outro, pouco falou, mas disse muito. Disse fazer. Disse 
cuidado. Disse generosidade. Disse que a vida é feita de Matéria. Mater. Mãe.

No final fui dar-lhe um abraço na cozinha e a senti saciada. Dei-me conta que 
não fui assistir a uma performance, nem participar ao menos… não… aquilo era 
outra coisa, fui mesmo ser comida. EU COMO VOCÊ – o nome da performance 
não são palavras bonitinhas jogadas ao vento. Arte; sem dizer, disse.

Como do como. Uma noite 
com Ynaie. Eu como você. 

Comida é. Comida fui

Lu Lessa Ventarola
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Para um autóctone de Coimbra, pré-imaginar a cidade aberta é por si só um 
jogo. Città Aperta, de Alain Michard constrói-se numa pequena oficina de seis 
dias, pesquisando o “relacionamento sensorial e imaginário dos participantes 
com a cidade, (…) delineado e interpretado em comum por todos e composto 
por experiências que alternam entre performances, conferências, refeições 
coletivas, histórias e reconfigurações de espaços da cidade”, diz no programa. É 
um percurso concebido numa longa caminhada e participada, gerida por guias 
mestres-de-cerimónias que são, leem, fazem e elicitam a cidade, brincando em 
diferentes modos de relação com ela e com o público, jogando com o seu papel 
na performance e na cidade.

Na performance somos parte do público e somos bailarinos e performers. Na 
cidade somos cidadãos, habitantes, turistas, estudantes, visitantes a vários pra-
zos e interlocutores da história do lugar no aqui-agora, reinventado em comum. A 
caminhada e a cidade é feita de uma coreografia interrompida com gatilhos para 
uma experiência da demo e da performance enquanto ensaio. Como se habita a 
cidade e/ou a performance que se faz nela? Que relações compomos na negocia-
ção das ficções persuasivas dos nossos habitats de significado e o etos da cidade? 
A caminhada e os acontecimentos-interrupção ensaiados convocam diferentes 
procedimentos de relação com ambos os planos, performance e cidade. E dão 
pistas nos seus jogos-momento para abrir a imaginação da cidade comum por vir.

A função dos guias é explicar o jogo em cada acontecimento-interrupção 
ensaiado, entramos com eles no procedimento e no nosso papel, o princípio 
de relação para com a performance e para com a cidade. Começamos a fazer 
uma coreografia, dançando onde passei grande parte da adolescência, círcu-
los e linhas, a diferentes velocidades de tempo e de espaço (viewpoints, diria), 
várias pessoas caminham sob olhar de transeuntes, um happening dentro da 
performance, dança na Praça da República em tempos de pandemia. Saio daqui 
com uns óculos que impedem a visão, apenas permitem ver um muito vago 
sombreado fusco, guiado por um participante do público, em silêncio e separa-
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dos por um pau de 2 metros pelo passeio, em direção ao Jardim da Associação. 
Ensaio sobre a cegueira. A audição amplifica-se, a atenção para o caminhar 
reaviva-se, novamente dança. Mas reparamos, penso fazendo.

Que abertura, a desta cidade? Afinal de contas, a cidade e a sua abertura 
fazem-se. A cidade aberta que se evoca também é performance aberta. Cami-
nhar-fazer. Se a cidade for aberta é cuidar dela, se não for, como abri-la? Tem a 
cidade abertura na sua ficção persuasiva? E se sim, como? Com que performan-
ces? Para alguém que é de cá, que vai e volta, é inevitável reparar na sua pouca 
capacidade de fixação de pessoas desde há muito tempo, algo que lhe acen-
tua um etos de não inclusão. Perante a minha cidade ou aquela que sintetizo 
enquanto ficção sociológica persuasiva, como fazer a performance da cidade 
por vir? Como se constrói uma atitude ativa para a cidade? O percurso faz isso 
com a cidade física e através da vida social e histórica dos edifícios, das ruas, da 
sua paisagem e o seu dinamismo social em todos os planos do habitar dialogica-
mente a rua por vir porque, em conjunto, experimentamos.

“Isto é um espaço de uma história famosa. E isto é uma história de famílias 
da cidade. Eram inimigas. O problema é que eram inimigas mas tinham filhos 
que não eram inimigos. Alguns miúdos lutam, mas o rapaz e a rapariga não o 
faziam. O nome dela é Julieta. Vive na varanda do segundo andar. E a porta, no 
final das escadas, está fechada. Fecharam definitivamente aquela porta. ‘Nós 
não queremos que o belo Romeu entre neste castelo’. Romeu conseguiu entrar 
pela porta fechada, mas como era um pouco idiota, nada sabia sobre poesia, viu-
-se confrontado em abordar aquela donzela. Tentou uma vez mas cedo percebeu 
que tinha de pedir ajuda. Pediu a um amigo com um nariz comprido que escreve 
um poema a Julieta. Na fala de Romeu que o diz, Julieta pede um beijo. Mas 
logo sentiu (o engodo)… Ainda hoje Julieta espera na varanda da enfermeira, da 
ama. Portanto têm aqui uma varanda em que podem enviar mensagens, poesia 
para a tua amada. Imaginem vinte aqui, talvez amantes…” (tradução livre da fala 
em performance de Alian Michard, parêntesis meus), conta o Alain na fachada 
do antigo hospital velho, agora parte da universidade. A poesia da arquitetura e 
do teatro, da história e do dramático contaminam-se por via do afeto, ressoando 
a história. Ao fundo da fachada, uma janela aberta.

Guiam-nos pela história da universidade e inventam cruzamentos para a 
vida social dos edifícios contaminada pela ficção: como a evocação subjetivada 
da história das escadas monumentais ou do primeiro dia da crise académica 
de 1969, nas Matemáticas, ou os três écrans de um artista “Miguel Machado” 
(fictício?), que estão entre as Químicas e as Físicas servem de interpretação da 
obra, ou a paisagem de quem entra no Botânico por cima, sobre o rio, naquela 
escala imensa que abrange as pontes ao fundo, é expressa como a obra de Isabel 
Ortice, no âmbito da Bienal Ano Zero de Coimbra! Realidade ou ficção? Uma 
ficção persuasiva para a cidade como um todo? Que todo pela parte? Como 
cruzar as partes da cidade física, da cidade-cabide, da cidade traje, ou da cidade 
de práticas? Que cidade habitat?

No percurso aparecem autênticos postais, uma instalação viva que se repete 
de um casal bonito simplesmente ali sentado, comendo snacks, conversando, 
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e que vamos encontrando em todo o percurso. A cidade pequena dos fáceis 
reencontros. Real, ficção? Os casos reais são entrelaçados com a imaginação 
suscitada pela simples elicitação de um encontro, de um engajamento na per-
formance da e na cidade. Na zona comercial da baixa, vejo a bela adormecida 
dormindo numa montra. Cuidado! Você está a ser filmado! Quererá um beijo, ou 
será um espelho?

No Botânico fui planta e contam-me a minha história, a de cada um dos 
participantes, depois de uma experiência-sensação que ativou o chacra do centro 
de comando (Ajña) no bambuzal para, no fim, ser alimento numa comunidade 
de práticas. No percurso somos interrompidos por fragmentos-performance dos 
projetos que os artistas residentes no Linha de Fuga experimentam e que cola-
boram. Um belo gaspacho feito em conjunto começou a resolver a minha relação 
com o pepino (que não suporto) e a cidade. Fazendo vamos, entre a realidade e 
a ficção persuasiva, na possibilidade de um comum, no pensamento e na ação, 
para uma sensibilidade de fazer cidade. Afinal, o futuro é sempre uma ficção.

©Augusto Fernandes
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A entrevista à coreógrafa Tânia Carvalho foi feita uns dias antes da apresen-
tação da sua peça no contexto do festival Linha de Fuga. Apesar de sublinhar 
várias vezes a sua falta de vontade de parecer que tem certezas, lá foi desfiando 
o novelo, com cuidado, pois isto das palavras nem sempre é o melhor remédio. 
A conversa não foi longa, porque o palco do TAGV estava sob o escrutínio de 
pequenas obras e era preciso ir verificar tudo. É assim o trabalho da Tânia Car-
valho: meticuloso. E completamente arrebatador.

Entrevista à coreógrafa 
Tânia Carvalho

Carina Correia
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Carina Correia (CC) 

Li algures que a Tânia Carvalho fala pouco das suas criações, sendo nomeada-
mente essa uma das suas imagens de marca. É verdade?

Tânia Carvalho (TC)

Não é que não goste. Não tenho problema nenhum em dar entrevistas ou a 
responder a perguntas. O que eu normalmente não gosto é de explicar uma peça, 
o que desde logo é impossível. Quando falo da peça, as pessoas fecham um 
bocado a ideia da peça ali, e isso faz-me pena, porque as pessoas têm capacidade 
para muito mais do que isso. Ao ver uma peça, têm a capacidade de a receber de 
formas mais originais, sem ser a minha só. E é por isso que não gosto. E depois, 
porque é mesmo difícil falar-se disto tudo que é a criatividade, de como é que 
se faz. Podemos falar um pouco, mas não podemos realmente explicar o que é. 
Depende do tipo de trabalhos, mas no meu trabalho não faz muito sentido, diga-
mos, não é muito óbvia a forma de o falar. Eu não faço articulações de pensa-
mento para criar peças, então não as tenho. Ao responder, parece que as tenho, 
e depois fica-se fechado ali.

CC

Será que podes quebrar a regra e falar-me um pouco do que trazes aqui ao Linha 
de Fuga? Captado pela Intuição é uma obra de 2017: «um solo que balança entre 
o abstraccionismo lírico e o figurativo», segundo palavras tuas. Dois pontos 
opostos, não?

TC

Eu gosto muito de ser apanhada pelas coisas. Em vez de ir à procura, fico à 
espera, faço quase exercícios de espera, principalmente nos solos, fico à espera 
de que as coisas me surjam, que passem através de mim. Na altura, o que me 
estava a surgir eram formas abstractas; mas depois, fazer formas abstractas 
com o corpo, e como é o meu corpo, torna-se complexo, porque olho e vejo uma 
pessoa a fazer figuras, e daí o figurativismo. E aí surgiu uma parte da peça que 
posso dizer ser mais teatral, entre aspas, é dança, mas vê-se que é uma pessoa 
que está num certo estado, numa certa situação. No início, não se vê tanto, não 
se percebe bem o que se está a passar, são só formas. A peça é mesmo como ela 
aconteceu em mim, enquanto estava em estúdio e a trabalhar. Foi um processo 
muito solitário. Andei um bocado a divagar, as ideias divagam, não ficam muito 
fixas. Mas esse texto foi uma brincadeira que fiz com essas duas coisas: esse 
dualismo que é estar num sítio e estar num outro.

CC

Mas esta peça foi criada em algum contexto específico que estivesses a viver?

TC

Não. Estive em vários sítios e andava sozinha. Quando trabalho sozinha, posso 
passar muitas horas em estúdio, mas as horas de ensaio da peça em si são pou-
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cas, faço outras coisas antes: alongamentos, exercícios. Na verdade, quero estar 
o mais aberta possível para o que possa aparecer, é assim que gosto de fazer.

CC

A peça teve alguma adaptação para esta apresentação ou está igual?

TC

Está igual.

CC

Que reflexão, se é que existe, está por trás das tuas coreografias?

TC

As reflexões estão sempre aqui, não é? Estamos sempre com a cabeça a mexer. 
Mas eu não escrevo sobre isso, nunca escrevi, não o faço, não falo com as 
pessoas sobre isso, não é uma coisa que me dê vontade. Mas os pensamentos 
andam aqui, penso nas coisas. Depois, olho muito para as minhas peças como 
espectadora. Não é fácil separar, mas há uma parte de mim que consegue. Con-
sigo ver a peça e a partir daí ver coisas que não tinha visto, tirar conclusões, ou 
fazer reflexões, lá está, mas não é um exercício que eu faça metodicamente, com 
intenção, faço sempre sem querer.

CC

Para ti o corpo pode ser também matéria política? Podes desenvolver essa ideia, 
desse papel que o corpo pode ou não ter, uma vez que o tema deste Festival é 
precisamente a Democracia?

TC

Eu sei que tudo o que fazemos pode ser visto de uma forma política, mas eu não 
penso nisso. Eu faço política mais no meu dia-a-dia do que nas minhas criações. 
Houve uma altura em que eu tinha um discurso em que dizia que estávamos 
todos sozinhos, coisas assim, mas já não digo, porque pode ser interpretado 
como uma espécie de ideia de que estamos separados do resto do mundo e não 
é verdade. Eu acho que nós somos todos a mesma coisa, embora sejamos exten-
sões diferentes dessa coisa. E por isso é que gosto de fazer este tipo de trabalho, 
senão não havia tanta ligação. Quando vamos ver um espectáculo e nos senti-
mos conectados com o que vemos, ou mesmo na rua, estamos realmente ligados. 
Se eu pensar na minha forma política de estar na arte, é a forma como eu trato 
as pessoas dentro da arte, como trato os bailarinos que trabalham comigo, os 
produtores, as pessoas que trabalham nos teatros. Eu vejo as pessoas todas de 
forma igual, e acho que tem de começar por aí. Não me apetece fazer uma obra 
e falar sobre os direitos humanos e depois chegar ao teatro e tratar mal um 
técnico. Isso não faz sentido nenhum. Para mim, a política está no meu fazer do 
dia-a-dia e não na minha criação. Acho que a criação é importante, e há pessoas 
que têm muito talento para fazer criação política, conheço artistas que o fazem, 
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mas não é a minha vertente. Por exemplo, o que eu acho que faço é dar às pes-
soas um trabalho que é uma pesquisa interna profunda, que é um estar à espera 
do que surja, e querer comunicar-lhes isso, porque também é delas, pois eu vou 
buscar as coisas a um sítio que é de todos. E trazer cá para cima coisas que estão 
enterradas, ou a pedir para serem vistas de alguma forma, e comunicar com 
elas ajuda a que depois as pessoas possam pensar as suas políticas de modo 
diferente, porque a arte muda as pessoas. Nesse sentido, sim, o meu trabalho é 
político, mas não directamente. Quando trabalho, não sou eu que mando, é algo 
que não sei explicar. Acho que os artistas todos têm isso. É algo que sentimos 
que temos de fazer. O trabalho é que me faz a mim, funciona um bocado ao con-
trário. E este solo foi muito assim. Tive muito tempo sozinha, muito tempo de 
estudo, de silêncio, na rua, e as coisas apareceram-me. Essa parte mais política, 
mental, não me surge, o que não quer dizer que não ache importante.

CC

E a oficina de dança «Flores»? Foi-te lançado, para ela, o desafio de «assumir a 
intuição como facilitadora do surgimento do ser social». É fácil promover esse 
trabalho corporal com quem muitas vezes não tem noção ou consciência dessa 
intuição?

TC

Não é fácil nem difícil, depende das pessoas. São três dias, não vou impingir às 
pessoas a minha forma de fazer, lá está. Eu vou lá dar algumas ideias de coisas 
que podem fazer e guiá-las de alguma forma. Mas nunca me passa pela cabeça 
dizer «eu faço assim e é assim que se deve fazer». Cada um tem a sua forma de 
fazer e não há uma forma melhor do que outra. Acho que a intuição é impor-
tante, que devemos ouvi-la, mas não se ensina de uma maneira específica. E só 
é despertado quem quer despertar. Alguns alunos irão sentir que gostam deste 
trabalho, outros não, mas isso é normal. Eu não vou fazer esforço para que sin-
tam afinidade comigo. O que faço é mostrar, partilhar, para ver se surge. Mas eu 
também vou receber, é uma troca. Por isso, é que acho que não se ensina, só se 
aprende. Normalmente, corre sempre bem.

CC

A coreografia, o trabalho com o corpo, é só um dos campos em que te moves 
e crias. Há outros, como a música e o desenho. Pessoalmente, gosto muito dos 
teus desenhos, apesar de, ou se calhar por isso mesmo, transmitirem uma certa 
ideia de caos, e talvez até de solidão. E são desenhos que sugerem também movi-
mento. Como é esse processo? Desenhas muito?

TC

Há fases em que desenho mais e outras, menos, não tenho método. Os meus 
bonecos são sempre os mesmos, mas eles mudam. Os mais antigos são mais… 
maléficos, acho eu. Actualmente, são mais pacíficos. Creio que todos temos um 
lado mais negro que escondemos, e essas sombras saem-me quando desenho. 
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Todos temos essas sombras, que por vezes são mal vistas, mas fazem parte de 
nós, temos de as assumir e estar confortáveis com elas, senão ficam piores. E 
acho que o desenho é um bom exercício para isso. Há dois tipos de desenho: uns 
em que são só os bonecos, todos iguais, ou parecidos, e outros em que eles estão 
uns em cima dos outros, numa espécie de equilíbrio, e que não os vejo como 
estando sozinhos, porque se tiro um, aquilo cai tudo. Portanto, tudo é preciso 
para estar bem. Na verdade, representam tudo o que existe, o bom e o mau. 
São uma espécie de uma fracção de segundo de um mundo qualquer, como um 
frame de um filme que continua. Mas no fundo, é harmonia o que existe ali.

CC

Pensar a partir do corpo é, à primeira vista, pensar antes da fala, é usar uma 
outra linguagem que não a da palavra. Achas que são linguagens antónimas?

TC

Nós descodificamos tudo através da palavra, somos seres humanos. Mas há 
outros seres que não usam a palavra, que usam movimento. Quanto ao corpo, 
eu antes de aprender a falar já me mexia. E podia nunca ter aprendido, podia 
não saber falar. A palavra está em tudo porque nós de facto falamos de tudo e 
é a nossa forma de comunicar mais comum, mas não é a única. Por exemplo, a 
música é uma forma de comunicação muito forte; podemos falar dela, mas não 
conseguimos por palavras transcrever uma música. Nós identificamos sons, 
podemos tentar defini-los, mas não conhecemos, por exemplo, o som do mar 
enquanto não o ouvirmos. Não conheço o sabor desta bebida que estou a beber 
enquanto não a provar, por melhor que mo descrevas. Quanto ao meu trabalho 
de movimento, eu estou a sentir uma coisa e cada espectador sente outra, vê 
outra. Às vezes, pode até questionar-se se a peça existe ou não. Como é que as 
coisas existem se cada um tem uma interpretação? Na verdade, não existem, 
existem interpretações.

CC

Gostas de falar com os outros das interpretações que fazem do teu trabalho?

TC

Gosto de saber, mas não é que isso que me vai motivar. Gosto de ouvir e gosto 
de falar das coisas que vejo também. O meu problema às vezes é a importância 
exagerada que se dá às coisas. Por exemplo, uma pessoa vai ver um espectáculo 
e lê antes aquele texto das folhas de sala e dá-lhe muita importância. Para mim, 
já está o caldo entornado.

CC

Preferias não ter folhas de sala, portanto.

TC

Preferia, sem dúvida. Mas os teatros querem sempre dar.



CRÍTICA DE FUGA ARQUIVO DAS MEMÓRIAS POSSÍVEIS – DOCUMENTAÇÃO LINHA DE FUGA 2020

40 Carina Correia

CC

Não achas que pode ajudar por vezes ter algumas luzes?

TC

Acho que enquanto houver essa ideia… O papel vai ajudar, mas é uma ficção. 
Depende dos trabalhos, claro, há trabalhos que precisam. No meu, não precisava 
de ter o texto. Acho que devia ser uma escolha de cada artista ter esse texto ou não 
antes. Penso que o meu trabalho é melhor recebido se não se souber nada sobre ele. 
E até prefiro. Isso faz-me lembrar que as pessoas muitas vezes dizem que não per-
cebem nada de dança. Isso dá-me pena, porque a dança, lá está, não é a palavra que 
está à volta dela, é só aquele momento em que a pessoa se está a mexer. É como a 
música. Há pessoas que não sabem nada da escala, nem de notas, e ouvem música 
e entendem a música. São frequências, são energias, e a dança é a mesma coisa.

CC

A tua vasta internacionalização permite-te fazer algumas comparações com os 
diferentes estados da cultura e das artes em diversos países. Fala um pouco da 
tua percepção dessas diferenças.

TC

Sim, existem diferenças, mas acaba por ser muito parecido. Não estamos a falar 
em termos criativos, certo? Há países onde a dança é mesmo muito importante, 
muito querida. Por exemplo, na França e na Bélgica. Fazes em França um espec-
táculo de dança numa terra pequena e o teatro está cheio. Mas é normal, porque 
fazem dança, têm essa cultura, há muitos mais anos do que nós. Como se para 
nós fosse o fado, ou algo do género. Em Portugal, acho que não estamos assim 
tão mal. Não falo de aspectos financeiros, nem de concursos, dessas chatices em 
que as coisas podiam estar sempre melhores e podiam ser feitas de outra forma, 
menos complexa, mas isso também existe nos outros sítios.

CC

Ainda tens dificuldades nesse campo ou é algo que já não te afecta por seres 
reconhecida?

TC

Sim, tenho. Parece que não, mas sim. Concorri aos últimos e não tive apoio, e 
acho que tinha um bom programa. Mas é assim, não há para todos. Mas também 
não reclamei: há um júri que decidiu e está decidido. Nesse sentido, não sou 
privilegiada, mas sou noutros, sinto que já tenho um trabalho válido, por assim 
dizer. As palavras às vezes são complicadas. Mas sim, tenho um trabalho que é 
reconhecido aqui e fora, já não tenho de provar certas coisas. Quando trabalho 
fora, não entro a fundo num sistema, não sei fazer bem essa comparação. Sei 
que com a Pandemia houve artistas que nem se candidataram a esses concursos, 
receberam logo o apoio. Mas são países com mais dinheiro. Acho que as coisas 
têm de se ver de uma forma mais global.
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CC

Pegando no assunto Pandemia, mas também no surgimento de diversos con-
textos podres por todo o mundo, que é na tua opinião suposto fazer-se para que 
a cultura seja vista de uma vez como essencial, como aquilo que nos permite 
consolidar a humanidade e lidar com esta espécie de falhanço da vida?

TC

Acho que as coisas se fazem muito no dia-a-dia. E devemos ver as coisas boas e 
não só criticar. Há uns anos, isto estava muito pior. Nós já melhorámos imenso, 
é preciso olhar para esse crescimento. Não gosto de falar destes assuntos, por-
que precisava de os estudar e perceber melhor, não falar só por falar. Quando 
eu comecei a fazer dança, havia menos pessoas a fazer; havendo agora mais, é 
normal que o apoio seja menor. Mas há também mais sítios onde fazer espectá-
culos, e é mais fácil circular, há outras facilidades. Mas o artista devia deixar 
de ser visto como alguém que fica bem com pouco, que vai resolver, que se vai 
desenrascar, e essa ideia está intrínseca, muitas vezes nos próprios artistas. É 
complexo alterar, tem de ser dos dois lados. Por isso, acho que é um trabalho 
diário. Não é só mudar estatutos, mas um lado psicológico também. Os artistas 
devem exigir que o seu trabalho seja bem pago. Eu só faço um espectáculo se 
tiver dinheiro para ele, para pagar ensaios, bailarinos, tudo.

CC

A seguir a Coimbra, vais para onde?

TC

Vou para Marselha. Estou a fazer uma criação nova com uma Companhia de lá.
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É Domingo. Estou na minha aldeia a repousar das últimas semanas - há duas 
noites dormi 14 horas. Andava a dormir pouco, movido pela vida frenética e 
inconstante do trabalho em artes; uma luta de 18 horas diárias pela execução 
de um Festival e Laboratório em Era Covid-19, como quem não aceita o medo 
como resposta ou como desculpa para a restrição de liberdades, sobretudo de 
manifestações culturais. Na última semana, já em processo de pós produção do 
Linha de Fuga, deitava-me cansado e o cérebro não obedecia à ordem de repou-
sar, acelerado pela lista de afazeres do dia seguinte e por uma inquietação que 
procurarei descrever neste texto. 

Fechava os olhos e visualizava a Tânia Carvalho sozinha, enchendo o enorme 
palco do TAGV sem sair do centro; os braços movendo-se num harmónico atrofio 
até serem só mãos. Os braços e as mãos falavam comigo num estranho texto ges-
tual, escrito numa parede de som, de que eu não entendia o código e significado. 
Não se trata da leitura da estética expressionista, que é nítida nos seus trabalhos, 
desde os primeiros dela que vi. Trata-se de uma dúvida mais funda, dentro de 
mim, que extrapolei da dúvida das suas mãos, captando a intuição. Afinal, não 
tenho dúvidas sobre a proposta da artista, sobre a conjugação dos seus movimen-
tos com o som e a luz, que formam um todo que, para mim, é uma grande obra.

Ainda agora, que repouso há dois dias, sou invadido pela dúvida sobre os 
significados do que observei e o porquê de me agitarem. Procurei entendê-los à 
distância, por exemplo ontem, quando observava a paisagem da minha Serra dos 
Candeeiros, devastada pelos incêndios, de mão dada à minha filha. Nessa ima-
gem, recuei à imagem da minha mão a apertar o braço da minha companheira 
na penumbra da plateia do TAGV; a Tânia a incendiar as minhas questões 
individuais, com uma execução técnica exímia e difícil de um texto que ecoa na 
minha sensibilidade. 

A cada frase, que escrevo neste Domingo, páro e debato-me com a dúvida. 
Volto atrás, relendo; hesitando sobre o que quero escrever a seguir ou procu-
rando também neste texto essas questões, sem ponto algum de interrogação, a 
que procuro dar resposta. Ao meu lado, a minha filha estuda Inglês, uma língua 

O corrimão que 
me salva da queda 

sobre Captado pela intuição 
de Tânia Carvalho

Alexandre Valinho Gigas
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que vai entendendo. Parece-me que este texto é a paisagem da minha serra, 
devastada pelo incêndio Tânia; cada palavra um broto de carvalho que nasceu 
após as primeiras chuvas; cada frase uma dúvida sobre todos os textos que 
escreverei no futuro e a sua sobrevivência até ao próximo incêndio. 

Termino com a resposta possível - a poética - de um poema com dois anos, 
nascido de um incêndio diferente, mas que adquiriu outro rosto na repetição da 
devastação bruta que o Captado pela intuição produziu na minha observação 
sensível. Procurando sobreviver aos acidentes, é à poesia que me agarro “como a 
um corrimão providencial”.

A mão acorda antes dos olhos,
desfiando as teias que o sonho arruma
no entendimento de se abrir à luz.
A ilha do dia antes na janela, ao fundo,
quando o sol cicatriza a fissura do horizonte.
No rebordo da janela, os dedos distraídos
enterram-se no piano e o corpo
finge emergir na queda.
A segurança dos soalhos.
As teias abandonadas em novelos desconexos.
O chão ouvindo a pele.
A harmonia dos dedos que mente
e ressalta nas paredes o calor vazio
do medo   do tempo.
O radiante riso dos dedos
que rasgam a pele.
Aumenta o volume da cicatriz
e os dedos dançam -
Bem vinda a noite! -
até que a pele renasça e as teias
sedimentem em pedra a verdade
vertiginosa dos soalhos.
Os olhos abrem já noite escura
tacteando o brilho.
A pele e pedra que se ergue na queda
dos pianos quentes.
Pele e dedos crescendo nas teias,
fingindo a lisura da harmonia,
A pele  o tempo  o murmúrio
preenchendo as fissuras do medo.
Talvez outro dia se entrelassem
as palavras sublimes da academia
aos torsos dormentes da arte.
Hoje a deusa é viva
e a carne expia o movimento.
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«Estamos sós com tudo aquilo que amamos.»1

Do gosto pelas formas. Da dificuldade de trabalhar com “pessoas”, e, no 
entanto, estes corpos que são pessoas, essencialmente formas. Do feixe de luz 
reflexo no corpo vertical ondulando de um ponto a outro. Um plano. A indecisão 
perante o óbvio. Os movimentos sem aparente razão de ser; diz-nos, sem razão. 
Um ser errante no palco das atenções. Do espanto perante os que sabem dançar. 
Os bailarinos. Do esforço implícito nas mãos, no dorso. A tábua sob um dia de 
sol depois da chuva intensa. A indecisão, o momento ininterrupto de um a outro: 
a possibilidade de dança!

Que representa aquele corpo? Em certa medida, nós não sabemos, como se 
nos escapasse, e ele ali permanece; sobre um início. A solidão de um corpo 
que se mostra e esconde ao mesmo tempo. Levado de um estado a outro, sem 
esforço, apenas a passagem do tempo nele e em nós, espectadores. É um corpo 
que a cada momento retoma a forma inicial, que não é a mesma e se assemelha; 
é um corpo que é começo. Esta solidão não é indiferente, não é isolamento, 
talvez a possibilidade de início. Como se de uma marioneta atracada com fios 
longuíssimos impossibilitando a retidão dos movimentos. Qualquer movimento. 
Ou, diante da analogia, a relação que Bragança de Miranda faz do corpo e a 
suportabilidade da vida:

«O “corpo” é uma marioneta porque é puxado pelo 
“fio da vida” que irrompe da carne. O que podemos é 

apenas jogar com esse fio, em busca das suas melhores 
figuras.»2

Os movimentos então irregulares, imprecisos e quebrados, são o apelo à 
forma capaz de provar aquilo que ousa. Mas, precisamente, o que é aqui provo-
cado? O que é captado, aqui, onde o corpo é corpo entre outros e, por isso, é já a 

Esquece este risco, 
fica tudo na mesma

Diogo Simões

1. Novalis, Fragmentos de Novalis, 
1ª (Lisboa: Assírio & Alvim, 2000), 
135.
2. J. A. Bragança de Miranda, 
Corpo e Imagem, 1ª (Lisboa: Nova 
Veja, 2012), 131.
3. Linha de Fuga, “Captado Pela 
Intuição,” Linha de Fuga, 2020, 
www.linhadefuga.pt/eventos/cap-
tado-pela-intuicao?lang=pt.
4. Jacques Derrida, Carneiros. O 
Diálogo Ininterrupto: Entre Dois 
Infinitos, o Poema, 1ª (Coimbra: 
Palimage, 2008), 27.
5. Ibid., 28.
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condição da possibilidade do outro? Há algo breve nisto que é captado, porque, 
não é como se agarrássemos de punho cerrado a coisa que por essência não 
pode ser agarrada – não existe, e no entanto teve lugar e apareceu. Inapreensível 
que é aquele gesto que acontece de um movimento a outro. A dizer, não será 
tanto aquilo que depreendemos dos movimentos e depois a fórmula que nos 
surge límpida, como a coisa que tem lugar e é vista e sentida pelo corpo que se 
move entre corpos que o veem e o tornam um corpo estranho. Estranho, como 
se todos nós estivéssemos ali a perturbar a ordem das coisas, a ordem daquele 
corpo que surge. Daí o questionamento de Tânia Carvalho. «O que é isto? O que 
são estas coisas?» 3 Que lugar estranho!

Captar será assim essa aparição quase que sem forma, e, então, o movimento 
desprovido de razão. O movimento que é, paradoxalmente, impasse e indecisão. 
Contudo, isto não impossibilita o movimento, pelo contrário, permite-o, é a sua 
condição. Jacques Derrida, incidindo sobre a possibilidade do poema, a mão que 
interrompe, espanta-se diante da indecisão de Hans-Georg Gadamer. Segundo o 
filósofo, parece haver aí uma suspensão na leitura, alguma coisa que nos impele 
a tardar pondo-nos alerta:

«A indecisão mantém para sempre a atenção ao rubro, 
quer dizer, viva, acordada, vigilante, pronta para enve-

redar por um caminho completamente diferente.»4

E é nesse momento, em estado de alerta, que se abre e nos abrimos ao movimento:

«A indecisão é indecisa, e indecide. Dá o seu sopro à 
questão que, longe de paralisar, põe em movimento. A 
interrupção liberta mesmo esse movimento infinito.»5

O impasse é a razão em defeito, como sugere Kant, é uma ameaça à ordem das 
coisas. Mas, precisamente, é a ordem das coisas que é aqui posta em questão. É 
o ser emotivo, o que sofre a dor da alteridade. Daí então o plano, as tonalidades 
balançando entre o claro e o escuro. Um corpo.
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Este texto trata a ausência, no caso concreto a minha ausência e de qualquer 
homem da workshop ministrada por Catarina Vieira e Aixa Figini. Assim, não 
trata sobre aspectos específicos deste trabalho, mas da legitimidade ou não, 
de ser um trabalho vedado a um género. Antes do Laboratório Linha de Fuga 
ter começado, já tinha lido a sinopse do projeto e tinha ficado curioso, pois a 
proposta de “pensar a democracia, através de um coletivo de vozes que negoceia 
o seu anonimato e singularidade, sustentando juntas uma harmonia efémera” 
me parecia muito interessante. Por outro lado, porque a prática de cantar pelo 
meio de um trabalho físico colectivo me parece o tipo de exercício artístico 
mais válido para o futuro da sociedade que imagino e defendo. Como proposta 
dramatúrgica, remete ainda para uma respiração das tarefas que o capitalismo 
anulou. Não se canta nas fábricas, nos escritórios, nas casas, nas ruas, em todos 
e quaisquer afazeres. Não se canta e as tarefas são cangas tortuosas que se 
arrastam na pressa e na necessidade produtiva, onde o gesto e o labor perdem a 
respiração natural do tempo de cada movimento.

Voltando às cantigas e aos muros, foi o Ricardo Seiça Salgado que chamou 
a atenção, durante a apresentação pública dos projetos, para a possibilidade 
da presença masculina na observação da workshop ser uma invasão a evitar. 
Concordei. Coloquei imediatamente de lado essa possibilidade, nem me ques-
tionando se estava ou não contemplada na proposta das artistas. Esperei para 
ver. De facto, durante os dias desse trabalho de mulheres, foi vedada a entrada 
a alguns homens que procuraram observar e registar os trabalhos. Pela noite, 
na hora de jantar em que os artistas e a equipa reuniam, ouvi as opiniões diver-
gentes sobre a legitimidade dessa atitude radical. Eu próprio, por princípio, 
não a aceitei, mas procurei pensar mais profundamente sobre isso e calei-me. 
Uma amiga tinha-me contado de um caso de lhe ter sido vedada a entrada numa 
reunião, em que se discutia racismo, por ser branca, apesar de ser mãe de duas 
crianças pretas. Remeti o pensamento para todos os tipos de radicalidade e 
segregação com que não posso concordar, porque apesar de haver grupos ostra-
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cizados durante séculos e milénios, o futuro que defendo tem de ser sempre feito 
de diálogo entre todas as partes. Não obstante, não emiti essa opinião, usando da 
sabedoria, que os anos nos vão dando, para pensar um pouco mais no assunto.

No dia em que a workshop terminou - não por isso - lembrei-me ocasional-
mente de uma imagem da infância. Estava na casa do forno onde a minha avó 
materna, a minha mãe e as minhas tias coziam o pão para toda a semana, ao 
sábado. Numa família patriarcal machista (Sabia lá eu o que era patriarcado e 
machismo!) essa tarefa era das mulheres e só delas. Eu, o meu irmão e os meus 
primos, homens-crianças, ali passávamos pelo meio das correrias e brincadei-
ras, em busca de uma merendeira de pão para meter açúcar amarelo e azeite, 
ou para rapar os alguidares onde a massa levedava, ou para chorar uma ferida, 
uma queda, uma bulha entre pares. O processo de levedar demorava e os outros 
seguiam com as correiras e brincadeira. Eu ficava, porque tinha paciência e 
curiosidade, ali ficando a ouvir as mulheres e o que falavam. Importa sublinhar 
que é o homem adulto que sou que tem essa memória e sobre ela pensa. De 
facto, o tempo de levedura seria entre 30 a 40 minutos, mas a tarefa parecia que 
demorava toda a manhã. Nesse tempo, as mulheres da minha família estavam 
só entre elas. Não me me lembro de ver homens que não crianças. Era o tempo 
de conversar sobre as suas questões: a partilha dos problemas de cada família 
nuclear, dos seus problemas pessoais e dos seus conselhos, das suas histórias 
hilariantes, dos seus silêncios e das suas lágrimas. O homem que agora se lem-
bra disso, recorda também a pá de padeira encostada à parede. Para a criança 
sonhadora, a pá da padeira era a mesma com que a valorosa Brites de Almeida 
tinha morto sete castelhanos. Ali a pá estava encostada. Era um tempo de paz. 

O adulto entendeu este raro lugar de segregação legítima, proposto por Cata-
rina Vieira e Aixa Figini. Não há muitos que assim sejam aceitáveis. É talvez 
aí que se podem exorcizar os horrores do mal trato a que alguns segmentos da 
sociedade foram e são ainda expostos. Temos no entanto de ter cuidado. Somos 
todos descendentes de vítimas e carrascos, uns mais de um segmento, outros 
mais de outro. Dúvido que só sejamos descendentes de um desses lados, em 
tantos milénios de história humana. Nos horrores e lutas com que exorcizamos 
e limpamos as nossas acções, devem caber todos em algum momento, caso con-

trário estamos só a inventar novas opressões. 
Bem haja às autoras, por me remeterem a 
uma tão doce memória e a uma ausência 
útil que em mim nunca tinha encontrado. A 
minha ausência não me torna impune.

©Ana Soares
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“Conheces a história de uma mulher? Uma mulher 
forte como um touro que disse que só casaria com 
quem a derrubasse. Com quem a atirasse ao chão. 

Durante anos a fio apareceram muitos pretendentes. 
Muitos visitantes. Chegaram de todas as partes do 

mundo. Vinham fortes. Partiam fracos… Ninguém o 
conseguiu, ninguém a conseguiu derrubar.” 

(www.bela-adormecida.com)

Diana de Sousa parte do imaginário da bela adormecida e apresenta a versão 
duracional da performance que se metamorfoseia em vários formatos que por 
sua vez trabalham diferentes relações com os espectadores. Existe a versão de 
palco que não vimos no Festival Linha de Fuga, mas ouve a surpresa de uma 
versão performance-acontecimento montra, inserido na Città Aperta de Alain 
Michard. E a versão duracional, uma performance-instalação que admite apenas 
uma pessoa-público e se desmembra e estilhaça do e no conto homónimo agora 
rescrito da bela adormecida, adensando-lhe o erotismo, o voyeurismo e perfor-
mer-público mútuo, e a relação que desfabula a mulher da sua expectativa ruído.

Estamos no meio de uma teia de protocolos a cumprir para o encontro, entre 
o controlo das posições que cada um toma, tu e a bela adormecida, jogando a 
vigilância dos estereótipos da cultura dominadora patriarcal. Da psicologia do 
fantástico se faz real sociológico em cada um no imaginário, como o conto te 
posiciona dentro da performance, ritualizando o encontro, jogando com o poder 
entre géneros, e de como ele sobrevoa e atua em todos nós, mas atualizando. A 
bela adormecida e a pessoa-público vão estar num quarto vazio, já veremos.

Tem os contos da tradição popular, seja a Bela Adormecida, a Branca de Neve, 
a Cinderela, várias princesas e fadas e sempre uma que toma o papel do aconteci-
mento de uma força ruim opressora, talvez voz herdada de um campo energético 
dorido, privando a princesa disto ou daquilo, reproduzindo a jusante e a montante 
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(e é esse o problema) a figura de retórica (que é poder) da mulher vulnerável, frá-
gil, mulher do lar, como o machismo objetifica a mulher, como no sistema patriar-
cal, submissa. Na encruzilhada (meia-noite), um sono profundo imenso e a bela 
adormecida entra então no estado de entre mulher fábula e desfabulada, nessa 
liminaridade que habita o bosque, aparentemente estéril mas que agora se joga 
como potencial emancipação, a partir da bela adormecida que se te apresenta.

Do conto tem a performance em duas fases, a preparação do encontro (em 
chat) e o encontro propriamente dito. Nunca, nem bela adormecida, nem pessoa-
-público sabem da identidade real de ambos até ao derradeiro encontro. Spooky! 
A marcação é feita pela produção que pede sigilo, e para entrar no chat é-nos 
pedido pela produção para inventar um nickname para acertar os detalhes do 
encontro. Já no chat é-me perguntado como gostaria que a bela adormecida se 
apresentasse. Ups!_ o que se passa na cabeça de quem vai entrar no quarto de 
uma bela adormecida por vir? Parece às tantas que a bela adormecida faz uma 
espécie de questionário-casting, colocando eu-pessoa-público nessa posição de 
vulnerabilidade. Jogo-dominação. É denso e nonsense estar a falar diretamente 
com a bela adormecida online. Sai um sorriso que também é atrevido.

Somos chamados aos “protocolos” que este encontro pressupõe ou inclui, 
como o facto de ir ser filmado, de haver um vigilante que nos recebe e clarifica 
de todos os procedimentos, e encaminha ao quarto. Há algo de kafkiano em 
tudo isto. Há num plano acima na escala do social, do lugar político da mulher 
no sistema de expectativas do senso comum e que o conto conta, e há a escala 
da autobiografia, o si próprio ou as suas máscaras, nesta trama em que és e estás 
colocado. Mal sabe que fala com um príncipe libertário, descontraio. Diz-nos 
afinal no chat, “o engano é pensarmos que um beijo resolve tudo. Um engano. 
Tudo isto é um engano. Não me acordes.” Spooky! O diabo é o aborrecimento, 
penso de Peter Brook. A bela adormecida acaba de me aceitar para pessoa-pú-
blico-performer. Desejo do desejo ou desejo da coisa em si como ela afinal é e 
para quê? Há um desfoque do desejo que é aqui colocado em jogo e que se quer 
sempre refocar no encontro. Performance laboratório.

O encontro consiste, então, em passar uma noite num quarto privado com a 
bela adormecida, das 0h às 07h do dia seguinte, altura em que toca um desper-
tador e a performance tem impreterivelmente de terminar para ambos. Nunca 
nesse período a pessoa público poderá sair do quarto, o que também determi-
nará para ele o fim da sua prestação, diz nas regras. No quarto, o rigor com que 
a instalação viva é montada embate em múltiplas direções. São camadas em 
suspenso, o sono e a mulher da história tradicional, a liminaridade ritualizada 
do encontro na tua posição no jogo performance. A performance chama-nos. 
Planos de significado emergem da história dos objetos expostos e o modo como 
estão meticulosamente organizados suspendem o pensamento na improvisação 
a que fomos chamados a fazer. Neste beijo (in)desejado totalizador, que meta-
-beijo possível, a partir dos papéis culturais que sobrevoam o nosso imaginário 
e que comandam o pensamento do senso comum e que metemos em prática 
no nosso verdadeiro backstage on the road? Tudo está a ser gravado, por isso o 
diabo é o aborrecimento. O raça do teatro vida.
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À maneira do ritual a performance simula com as suas regras prescritivas e 
protocolos a seguir. E qualquer ritual amplifica, mesmo que simulado pelo jogo. 
Encapsulados na anterior bela adormecida estamos, mas a experiência do bos-
que surte um novo efeito, porque a bela adormecida observa, mesmo em sono 
profundo. Entramos neste filme, estamos a ser filmados, e observados obser-
vando. Nossa!_ o risco de aborrecer a bela adormecida, ou a mulher múltipla 
não objeto do desejo imposto é a performance. Alguém entra num palco vazio 
sobre o olhar de outro, diz Brook, é o mínimo para haver teatro. És protagonista, 
instalam-te nesta performance instalação. Ups! Que espelho perante a bela 
adormecida quando lhe passas em frente? Bela adormecida aparecida e desabor-
recida, o diabo é o aborrecimento.

©Augusto Fernandes
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Muitas vezes me olho no espelho pela manhã e encontro o meu ridículo. Pode 
ter a forma de um vaidoso que faz a barba, movido pelo encontro com uns olhos 
que dirão que a barba está bem feita; ou assumir os contornos esboçados de um 
criador que se destrói, embalado para uma manhã de ecrã branco onde nem uma 
palavra se inscreve. Hoje assim, o ridículo das últimas paixões, cuspidas para 
o ralo do lavatório junto com o flúor; o ridículo do frigorífico vazio, aberto pela 
esperança que uma fonte de leite ali tivesse nascido durante a noite e fechado, 
guardando o medo de vir a ser um velho sem dinheiro para os comprimidos que 
prolongam a vida e a sua doce agonia por mais uns anos. 

Agora o ridículo da cara reflectida no ecrã onde inscrevo estes pensamentos, 
embalado pelos sons de uma caixa negra de um teatro onde acompanho uma 
produção. Na teia do teatro, o vórtice suspenso do meu sonho, apresentando-me 
a fronteira entre o espelho que me mostra o meu privilégio e o espelho de um 
tipo pobre que estaciona uns carros e faz pequenos roubos e esquemas para 
sobreviver - os sonhos refrigerados num electrodoméstico desligado e abando-
nado numa ruína de edifício.

Lembro-me da apresentação da performance da Kátia Manjate no Laboratório 
Linha de Fuga. Recordo a distracção técnica com que eu olhava o ecrã de uma 
câmara de filmar, até que ela encarou a câmera e fui tomado por um sobressalto 
que agora me salva. A Kátia é uma mulher, negra, muçulmana que vive e trabalha 
em Moçambique. O seu corpo arrastava um jerrycan carregado com água até 
esse momento. Carregava todos os pesos com que todas as mulheres movem o 
mundo. O seu movimento era símbolo, coreografado no chão frio de um espaço 
europeu, até que olhou a câmera, me olhou. A força dos seus olhos quentes era 
uma nascente de vida. O sorriso que nesse momento rebentou, dos seus dentes 
cerrados pelo esforço, não o posso esquecer na observação do meu ridículo. 

O jerrycan subiu para a cabeça, como cânticos ancestrais a lavrar novos 
caminhos. O seu peso ditando o equilíbrio e movimento do corpo com o mundo. 
As narinas dilatadas de esforço e essa mulher lutadora sorrindo ao meu ridículo, 
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refrigerando-o com esperança. A força da afirmação do trabalho e lugar da Kátia 
no mundo é a memória que dita agora o equilíbrio da minha vontade com o  
mesmo mundo. Magnífico exemplo da forma como a arte pode lavrar novos cami-
nhos com cânticos ancestrais. O corpo coreografando a afirmação da criadora. 

O meu corpo, paralisado, partindo espelhos, com os dentes cerrados, ao pri-
vilégio de existir. A teia do teatro vestindo-se da próxima ilusão efémera, num 
canto da Europa fria, para um punhado de público corajoso e privilegiado. Eu 
penso no mar e na respiração das coisas difíceis e fáceis com que o mundo cria 
a coreografia da vida, a dança onde me equilibro. Penso que perto de um outro 
mar estará Kátia dançando e afirmando-se força na sua luta e o meu dia fica 
mais leve e o meu trabalho ganha sentido e torna-se um corpo invisível que não 
se espelha em ridículo algum.

©Augusto Fernandes
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Fui ter com a Vera Mantero à Oficina Municipal do Teatro numa correria para 
aproveitar a pausa que tinha do seu trabalho. Enquanto comia uma maçã ver-
melha, a Vera ofereceu-me a outra ponta do sofá, fazendo notar que era o seu 
momento de descontracção. Percebo, pois o espectáculo que estaria prestes a 
apresentar seria tudo menos descontraído, não fosse ele uma viagem ao lugar 
dos monstros, do obscuro e do feio. E por isso mesmo, a nossa conversa fez-se 
num ritmo macio, absoluto respeitador do momento.

Entrevista a 
Vera Mantero

 

Carina Correia

©
A

u
g

u
st

o
 F

e
rn

a
n

d
e

s



CRÍTICA DE FUGA ARQUIVO DAS MEMÓRIAS POSSÍVEIS – DOCUMENTAÇÃO LINHA DE FUGA 2020

56 Carina Correia

Carina Correia (CC)

Começamos pelo espectáculo — Esplendor e Dismorfia — que apresentas aqui 
em Coimbra, em co-criação com o Jonathan Uliel Saldanha, no âmbito do Linha 
de Fuga. Ele foi resultado de um convite feito em 2019 pelo Festival de Avignon. 
Como aconteceu esse convite?

Vera Mantero (VM)

Esse convite foi feito pelo Festival de Avignon no âmbito de um projecto que 
se chama «Les Sujets à Vif», que é «Sujeitos em Carne Viva», mas depois eles 
mudaram o nome para Vive le Sujet!, embora eu goste mais do anterior. Nesse 
projecto, eles juntavam uma pessoa da área da dança, da coreografia, e uma 
pessoa de outra área. Durante um tempo, eles escolhiam as duas pessoas, mas 
a partir de certa altura resolveram propor só a uma e que essa uma escolhesse a 
outra. Então, propuseram-me a mim e eu propus ao Jonathan.

CC

Já conhecias o Jonathan?

VM

Conhecíamo-nos muito mal, tínhamo-nos encontrado num festival em Brest. 
Quer dizer, eu já tinha ouvido falar dele, tinha uma vaga ideia do que ele fazia, 
mas bastante vaga. Nesse festival em Brest, vimos o trabalho um do outro. Eu 
estava a fazer Os Serrenhos do Caldeirão, um solo que eu tenho, e ele estava a 
fazer um trabalho que é meio instalação, meio performance. Entretanto, falámos 
dos trabalhos um do outro e gostámos muito de conversar. E pronto, quando 
surgiu esta oportunidade de escolher alguém, pensei no Jonathan como uma boa 
oportunidade para o voltar a encontrar e para cruzar as coisas. A proposta desse 
ciclo era curiosa, porque mesmo a pessoa que não é da área da dança tinha de 
estar em cena. E isso foi também uma coisa engraçada em relação ao Jonathan, 
que é uma pessoa que, por um lado, está em cena quando toca, e ao mesmo 
tempo está atrás dos instrumentos, não está «sem nada». Contudo, é uma pes-
soa das artes visuais, que cria imagens, situações espaciais, e então achei que 
era uma situação engraçada para lhe propor.

CC

Mais tarde, foi apresentado em Guimarães, certo?

VM

Sim, fomos a Guimarães em Fevereiro deste ano.

CC

Foi exactamente igual ao original e ao que será apresentado aqui?

VM

Igual, mas tivemos de refazer a banda sonora, porque tem muita palavra. 
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Quando fizemos para Avignon, fizemos em francês, para aqui tivemos de tradu-
zir para português.

CC

Que reflexão, se é que existe, está por trás das tuas coreografias? Ou seja, pre-
tendes dizer algo ao mundo com o teu trabalho?

VM

Bem, isso é muito vasto. Porque depende muito dos trabalhos: nuns, queremos 
mostrar uma coisa, e noutros, outra.

CC

Fiz essa pergunta para entrar um pouco no contexto do tema do Linha de Fuga, 
que é «A Democracia». O corpo pode ser para ti matéria política, uma forma de 
te posicionares?

VM

Eu acho que só pode. Há pouco tempo, alguém perguntava, não me lembro já a 
que propósito, se somos donos do nosso corpo. E eu disse logo que não. Somos 
muito pouco donos do nosso corpo. Há imensas regras impostas ao nosso 
corpo, mesmo que não nos lembremos delas todos os dias. E desde que nasce-
mos. Mal nascemos, há logo uma data de regras impostas ao nosso corpo. Por 
acaso, uma vez vi um documentário sobre o nascimento e o tratamento dos 
bebés nas primeiras horas em várias culturas. É interessantíssimo, porque são 
milhares de maneiras diferentes de nascer e de lhes acontecer qualquer coisa 
logo nos primeiros minutos: se vira ao contrário, se não vira, se entrapa num 
trapo, se não entrapa, se lava ou não lava, etc. Essas coisas transformam ime-
diatamente a tua vivência no mundo. E isso tudo é político, é religioso, é uma 
série de coisas. Mas tu perguntavas acerca do meu trabalho… Há uma coisa 
que percorre muito o meu trabalho, talvez até nem tanto neste especificamente, 
que é o estar numa cultura em que o corpo é muito constrangido, apesar de 
haver outras piores.

CC

Falas numa cultura europeia?

VM

Falo na ocidental. Portanto, sempre me interessou muito investigar como seria 
um corpo menos constrangido e como é que ele funcionaria, porque uma coisa 
é achar que ele é constrangido e outra é saber como ele seria e o que faria se não 
o fosse. E eu não sei, porque não vivo numa cultura que não seja constrangida, 
então, tenho de experimentar o que é desconstranger: um comportamento, um 
corpo. Acho que isso é algo que atravessa bastante o meu trabalho, e é uma pers-
pectiva política também.
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CC

E isso foi um pouco o que tentaste fazer na oficina que deste no Linha de Fuga: «O 
Corpo Pensante». 

VM

Sim, também. É o tipo de coisa que faço muito.

CC

Parece-me que é possível ligar essa ideia de desconstrangimento a um conceito a 
que te referes, e que trabalhas nestas oficinas, que é awareness. 

VM

Isso é um trabalho que se faz, que não dá para explicar tim-tim por tim-tim. Traba-
lho muito com o abrir o corpo, com a respiração, com a relaxação, com coisas que 
façam com que seja possível abrir canais no corpo, abrir correntes a circular no 
corpo, coisas que tanto o predisponham como o activem. Há uma fina linha entre 
abrir e ficar sem energia e abrir e activar, e tem de se ficar num meio caminho entre 
as duas coisas. Abro muitos canais para a voz, tentando usar todos os meios possí-
veis dos quais a voz faz parte. Uso muito a escrita também, para acordar ligações 
entre o verbal e o não verbal, e que essas ligações fiquem em acção mesmo quando 
a escrita entretanto é posta de parte. Depois, trabalho também a própria noção e 
consciência do espaço e das relações no espaço e no tempo. Este tipo de coisas.

CC

Gostei muito de ler na tua descrição desta oficina a palavra ironia, e o facto de ela 
«nos levar mais longe». Podes desenvolver essa ideia?

VM

Há coisas que na dança são um pouco complicadas e nas quais é fácil cair. A 
vaidade, por exemplo. A dança faz corpos bonitos, ficas elegante, e as pessoas 
crescem muitas vezes à frente de um espelho. Então, se és bonita e passas a vida à 
frente de um espelho, é tramado não ficares numa postura de um certo poder atra-
vés da beleza ou da sedução, da imagem, e isso tem de se estar sempre a puxar para 
trás. E relaciono logo com a ironia, porque é preciso ter uma certa capacidade para 
rir de si próprio, para não se levar muito a sério, para não entrar nesse género de 
posturas que são muito desinteressantes, e não é fácil não ir atrás delas, pois estão 
muito à flor da pele. A ideia de não se levar muito a sério para mim é muito impor-
tante porque é logo uma forma de cortar com essas tendências e ir contra a ten-
tação da tomada de poder. Seja pela super-imagem, pela super-sedução, seja pela 
esperteza, pela suposta inteligência, as tomadas de poder em cena, no geral, têm de 
se acautelar; tem de se ter cuidado para não se ir atrás dessa tentação. A ironia, o 
não se levar a sério, ou um certo despojamento, são coisas importantes para cortar 
as vazas a essas tendências. São questões que eu costumo chamar de ético-estéti-
cas, porque ficam ali a meio caminho entre um problema ético ou estético. 
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CC

Há pouco dizias que usavas a escrita para criar ligações. Na tua perspectiva, 
como se cruza então a linguagem da palavra e a linguagem do corpo? 

VM

Eu costumo gostar de dizer que não tenho a certeza se foi boa ideia a dança 
autonomizar-se como forma de arte. A dança só muito tarde é que se autono-
miza como forma de arte, como arte cénica, digamos. Tinhas as danças sociais, 
tinhas danças entrosadas noutras artes cénicas, nas óperas, nos musicais semi-
-dança, semi-teatro, tinhas assim umas formas híbridas. Depois, a certa altura, 
a dança fica uma forma de arte autónoma e existe por si só. Se, por um lado, a 
dança não teria evoluído como evoluiu e chegado aos lugares onde chegou se 
não se autonomizasse, por outro lado, isso significa que ela perdeu a palavra, 
ficou muda, perdeu pelo caminho algumas coisas que ao mesmo tempo, eu 
acho, lhe fazem muita falta, e que não são muito naturais de perder, porque nós 
na vida também não estamos calados, não é? Mexemo-nos, falamos, fazemos 
tudo. Portanto, essa autonomização é complicada, mas não a renego, porque 
vejo que foi importante para levar a dança a lugares a que não chegaria sem ela. 
Contudo, depois fica desprovida de uma série de ferramentas que são muito 
importantes também. Fica desprovida de objectos, de entorno, vai-se despindo 
cada vez mais e mais e às tantas fica numa situação em que tem de tentar dizer 
tudo — dizer entre aspas — só através de esbracejar, de gesticular. Isso é muito 
ingrato, e muito difícil. Eu acho que na dança querer abordar questões é uma 
tarefa um bocadinho inglória. É um território um bocado árido. Acho que se 
chegou a uma altura na história da dança em que uma pessoa começa a ter de 
pensar em como traz de volta uma série de coisas, para não estarmos nesta 
aridez, nesta secura total, onde nos faltam ferramentas. E é preciso trazê-las de 
volta. Na história da dança, vês que se vai para certos lugares porque se começa 
a ver onde se agarrar para não estar nesta secura, neste deserto, de corpo nu. 
Em diferentes momentos históricos, a partir das décadas de 1960 e 1970 e até 
hoje, foram-se encontrando variadíssimas formas de recuperar meios para 
sobreviver a essa aridez a que se chegou. 

CC

És então uma combatente.

VM

Sim, eu faço parte dessa luta.

CC

Gostas mais de dirigir ou de dançar? Há peças em que não entras.

VM

Há, mas não são muitas. Gosto muito de entrar nas peças. Agora que já estou 
com uma certa idade, parece-me que talvez isso aconteça menos, mas será 
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mesmo só por isso. Gosto muito, muito, de actuar. Acho que é uma oportuni-
dade extraordinária de vivência. É uma vivência intensificada, é uma vivência 
outra. E é muito raro ter essa oportunidade; a maior parte das pessoas não a 
tem. A oportunidade de ter uns momentos na sua vida onde está noutra tempora-
lidade, noutro comportamento, noutra postura. Coisa que existe em culturas que 
têm, por exemplo, muito mais actividades ritualísticas, actividades outras que 
não sejam do dia-a-dia normal. Nós só temos basicamente o dia-a-dia normal, 
temos muito pouca coisa que saia dele, da coisa utilitária, da coisa prática. Mas 
de outras dimensões, sem serem essas do dia-a-dia utilitário e daquilo que serve 
para alguma coisa, temos muito pouco. Mesmo a nossa religião é muito des-
provida de reais actividades outras. Eu, já que tenho estas oportunidades de ter 
essas actividades em cena, não gosto de as perder, porque são raras e me fazem 
falta, fazem-me mesmo falta. Isto para voltar à tua pergunta. Na maior parte das 
vezes, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, o que representa as suas dificul-
dades, mas prefiro. Eu sempre achei que era muito difícil entender um trabalho 
de fora, porque por dentro eu entendo, melhor, eu entendo-o pelo dentro, ou 
seja, entendo uma série de coisas do trabalho por estar lá dentro e não é por o 
ver de fora, pois não é uma simples questão pictórica. E há essa questão: se, por 
um lado, estar dentro às vezes dificulta, porque uma pessoa não está de fora e 
não vê outras coisas que é preciso também ver e ter noção, por outro, faz-me 
entender coisas no trabalho de dentro que de fora não consigo entender.

CC

E gostas de ter esse retorno que vem de fora?

VM

Também me dá muito jeito, sim. Não é a única forma. 

CC

A tua vasta internacionalização permite-te fazer algumas comparações com os 
diferentes estados da cultura e das artes em diversos países. Queres falar um 
pouco da tua percepção dessas diferenças?

VM

Eu podia dizer que aqui a arte e a cultura têm perdido lugar, têm perdido impor-
tância, têm perdido o seu papel na nossa sociedade, o seu lugar, no sentido em 
que houve uma altura em que tinham valor. Por exemplo, nas alturas das cam-
panhas eleitorais e dos programas eleitorais, quando vês qualquer debate sobre 
o que é que vai acontecer, o que os partidos vão fazer se ganharem, etc., nunca 
se debate o que vão fazer nessa área, nem nenhum jornalista pergunta, nem 
nenhum político se lembra de dizer. Quer dizer, se ninguém se lembra, aquilo já 
está enterrado, já não tem importância nenhuma para ninguém. E isso não foi 
sempre assim. Até seria um estudo interessante o analisar a degradação do dis-
curso acerca da cultura nos vários debates eleitorais ao longo do tempo. Porque 
é que isto foi perdendo lugar e espaço e importância não sei explicar muito bem. 
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Mas também sei que isto não é só cá e que é uma coisa que tem vindo a aconte-
cer. Por exemplo, quando se pensa na ideia do intelectual e do lugar que tinham 
os intelectuais há umas décadas, em comparação com hoje, percebemos que faz 
parte deste enterro da cultura e do papel daqueles que pensam e cujo trabalho é 
pensar no mundo e nas sociedades. Não vou tentar pôr-me aqui a explicar nada, 
não sou capacitada para isso, mas também vejo este avanço de um capitalismo 
muito feroz, de um neoliberalismo em que é só produzir, produzir, produzir, 
acumular, acumular, acumular, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, em 
que isso se tornou no que é o importante. Não há cá espaço para devaneios. E 
isso claro que tem um lugar nesse enterro das actividades que são de olhar para 
o mundo, de entender o mundo, de configurar o mundo, de fazer objectos que 
configuram o mundo. 

CC

E como achas que se pode dar a mudança?

VM

Gosto muito da frase do Manuel António Pina em que ele dizia: «quando eu era 
novo, pensava que ia mudar o mundo, agora que já sou velho, só espero que o 
mundo não me mude a mim». Portanto, não sei bem, fico aqui na minha escrita-
zinha a ver se consigo manter isto e se não me dão cabo da minha possibilidade 
de fazer. Vendo nós que este género de movimentos a que vamos assistindo, 
de um capitalismo muito feroz, de uma mentalidade da produção desenfreada, 
foram crescendo ao longo de décadas, não vejo assim forma de desmantelar 
a coisa. Vemos como determinados movimentos muito catastróficos e muito 
destrutivos foram desmantelados, com grande destruição, por exemplo, em que 
o pessoal acorda e acha que é melhor não ir por aí. Mas dura pouco tempo. E 
depois vem tudo outra vez: é andar para a frente e para trás, para a frente e para 
trás. Portanto, talvez a resposta seja que haja tanta destruição que as pessoas 
parem um bocadinho. Não sei. Mas sei que graças a qualquer coisa, graças aos 
céus, há a arte, porque ao menos é um lugar onde uma pessoa pode não morrer 
tanto. 

CC

Agora com a Pandemia, sentes mais dificuldades na persecução do teu trabalho?

VM

Não me posso queixar. Tenho apoios do Estado, tenho propostas, consigo traba-
lhar, não me posso queixar de todo. Senti grande alteração com a Troika, porque 
os apoios foram todos cortados a 50%, estávamos em 2012 e voltámos para 1998. 
Mas neste momento, há muita desprotecção, há pessoas que não têm apoios 
garantidos, é muito complicado, muito. Ficam a viver de quê? Do ar?
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O músico Jonathan Uliel Saldanha não é uma pessoa fácil de entrevistar, dada a 
imensidão de projectos que tem. Convenhamos, é impossível estar a par de todos, 
há sempre um que nos escapa. Portanto, a conversa na Oficina Municipal do 
Teatro, dois dias antes da apresentação do seu espectáculo com a Vera Mantero 
no Linha de Fuga, começou com esse facto assumido e acatado. O resto foi o que 
se segue: um portal aberto para uma espécie de Being Jonathan Uliel Saldanha.

Entrevista com 
Jonathan Uliel Saldanha

  

Carina Correia
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Carina Correia (CC)

Já sabemos pela Vera Mantero como surgiu o convite para a criação deste espec-
táculo Esplendor e Dismorfia. O que agora te pergunto é como reagiste ao seu 
convite para trabalharem juntos.

Jonanthan Uliel Saldanha (JUS)

Reagi muito bem. Eu já conhecia o trabalho da Vera, e depois de a conhecer em 
França, senti de alguma forma — não querendo puxar para aqui algum tipo de 
realismo mágico — que inevitavelmente fazia sentido trabalharmos em conjunto. 
E às vezes, quando pensas nelas, as coisas acontecem. Pelo menos, eu sinto isso 
muitas vezes: que o Universo responde às tuas formulações com uma versão 
possível dessa tua pergunta. Portanto, pareceu-me que a partir de França seria 
possível que algo acontecesse, não sabia qual o caminho, mas parecia-me que 
havia qualquer coisa aí para fazer. Mais do que outra coisa, acho que temos 
inúmeros pontos em comum na forma como investigamos, e no tempo que dedi-
camos a essa investigação. Mesmo que às vezes possa parecer que o trabalho — 
tanto o meu como o da Vera — é altamente prolífico, que as coisas estão sempre 
a sair com velocidade, sinto na realidade que tudo demora imenso tempo e que 
cada ideia e cada coisa em que estive envolvido demorou anos a desenvolver-se, 
só que depois formulou-se em meses. Mas as ideias e algumas das imagens já 
estavam lá há três ou quatro anos, as coisas sedimentam-se. Portanto, por esse 
lado da investigação parecia-me inevitável que iríamos partilhar alguma coisa.

CC

Neste espectáculo, fazes a banda sonora e interpretas. Já tinhas feito algum 
trabalho deste género, assumidamente em palco?

JUS

Não, assim tão assumido não. Tive outros momentos e outras coisas, mas não 
de forma tão clara, com esta sensação de performer. Para mim, foi super-inte-
ressante. Lembro-me de a Vera falar e eu ficar a pensar: «E agora como é que eu 
faço isto?» Ainda para mais, porque não tenho propriamente interesse em per-
formar como músico com o instrumento, aquela dicotomia de alguém que dança 
e toca um tambor, por exemplo. Sentia que era muito mais interessante para 
nós fazer uma coisa mais radical e desconfortável. E isso também me fez pen-
sar que não precisaria de estar com um laptop nem com um instrumento, que 
poderia pensar, que poderíamos os dois pensar. Ou seja, pensarmos os dois em 
tudo. E isso é muito mais interessante para mim. É mais interessante não ter o 
papel — aliás, já saltei fora desse comboio há muitos anos — do músico. Durante 
muitos anos, fiz bandas sonoras para muitas pessoas, mas há uns anos houve um 
momento em que disse que chegava, que já não fazia sentido para mim, porque 
começava a fazer as bandas sonoras e rapidamente me convidavam para as 
equipas de dramaturgia, porque eu estava interessado não apenas em resolver 
um problema sonoro, mas também em trabalhar nas ideias. E depois também 
percebi que o meu universo é muito mais de criar a ficção do que propriamente 



ARQUIVO DAS MEMÓRIAS POSSÍVEIS – DOCUMENTAÇÃO LINHA DE FUGA 2020 CRÍTICA DE FUGA

65Entrevista com  Jonathan Uliel Saldanha

de fazer uma banda sonora. Portanto, acho que este trabalho foi perfeito nessa 
proposta radical para mim, de reformular a minha forma de estar. E estar em 
palco é uma coisa completamente distinta para mim.

CC

Tiveste algum tipo de preparação corporal para esta performance em palco? 

JUS

Não, não tive. E acho que na verdade não fomos por aí. Fomos por sítios bem 
mais mutantes. Portanto, a minha presença de não bailarino era completamente 
integrável, pois estes dois monstros não são dois titãs da dança, não é? Não se 
inscrevem nessa tradição. O movimento e a corporalidade que eles têm não é 
inscrita numa tradição da dança contemporânea; não tenho de exercer nenhum 
tipo de referência histórica com o meu corpo.

CC

Sabendo que a música é o teu universo, gostaria de te perguntar se pretendes 
dizer algo ao mundo através dela. Que te move interiormente?

JUS

Achando que tenho sempre muitos indexes no meu acesso ao mundo, tenho 
muito pouco a dizer ao mundo, mas tenho o meu índex. Tenho uma série de 
temáticas e de pontos de contacto com a realidade, com as coisas que me interes-
sam, com as coisas que me movem, e como me coloco em relação a elas. Por-
tanto, eu tenho um manual de formas com que interajo com a suposta realidade. 
Mas não diria que isso tem como fim uma espécie de tese, que alguém possa 
usar como mapa para compreender o mundo, sendo que o mundo é bem mais 
interessante enquanto misterioso. Para mim. Ou seja, enquanto impossível de 
completar, impossível de propor. Tenho uma tendência grande de fugir de ideo-
logia, de propostas claras para resolver o problema de outros. Acho isso com-
plexo. Aliás, parece-me que isso se manifesta complexo agora na dramaturgia 
geral política do mundo. Há muitas dúvidas em tudo isso para mim, portanto, na 
realidade, aquilo que me interessa no mundo é a sua complexidade mais vasta e 
o mistério mais vasto. Tenho muito pouco a oferecer enquanto clarificação. Acho 
que faço mais parte da secção de humanos que ajudam à mutação e à confusão.

CC

Talvez por isso costumes falar do oculto e da partícula motora do invisível. E 
isso nota-se no teu trabalho. O que dele conheço faz-me lembrar uma frase que 
li há pouco tempo num ensaio do H. G. Cancela em que ele diz que a arte, em 
sentido lato, é «uma experiência que constrói a sua fecundidade na deliberada 
indefinição da sua natureza». 

JUS

Olha, nem mais.
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CC

Faz sentido então esta minha associação?

JUS

Acho que também faz. Não a usaria para fechar a coisa, mas, sim, sem dúvida. 
Acho que toda essa dimensão de terra ignota e de impossibilidade de tradução é 
realmente para mim um campo mega fértil e interessante.

CC

Na tua biografia aqui do Linha de Fuga, existe um conceito, no qual trabalhas, 
que é allopoiesis. Explicas melhor de que se trata?

JUS

Há uma série de lógicas, que neste caso vêm da biologia, a lógica do autopoié-
tico, do alopoiético, que foram utilizadas brutalmente por teorias cibernéticas, 
teorias de sistemas, que deram origem aos computadores, à automatização de 
fábricas e por aí fora. Alopoiético é… Por exemplo, a construção de um carro é 
feita por partes e essas partes fazem parte de um todo maior, ou seja, quase que 
tens elementos absolutamente individuais que não são conscientes do todo de 
que fazem parte. E isso interessa-me, por exemplo, em música coral, e noutras 
coisas também, no sentido de criar regras que funcionam numa micro-estrutura 
ou em micro-relações, mas que associadas a outras regras no curso do tempo 
geram uma peça mais total, que é a soma destas micro-regras todas, destas expe-
riências todas. É encontrar estes quase graus de camuflagem. Gosto muito de 
trabalhar em projectos em que, por exemplo, nem toda a gente está a par de tudo 
e deixar espaços de embate entre a evolução de cada um dos caminhos. Não sei 
se está claro, mas é por aí.

CC

De entre tantos projectos que tens, existe algum que te dê especial gozo fazer 
hoje em dia?

JUS

Acho que depende mesmo do dia. Acho que estou interessado sempre naquilo 
que estou a fazer. Ou seja, o momento. O momento em que estou a fazer alguma 
coisa é o momento mais interessante. Sou muito pouco dado a nostalgia, por-
tanto, desligo-me com alguma facilidade das coisas que fiz. Fico muito mais 
entusiasmado com aquilo que estou a fazer agora.

CC

Se bem que tens projectos que são contínuos…

JUS

Sim, mas quando voltam a aparecer estou outra vez no presente, estou outra vez 
com eles.
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CC

Gostaria de saber um pouco mais acerca da plataforma SOOPA. Que pretendias 
quando a criaste?

JUS

A plataforma começou como um colectivo. Foi criada em 1998, já lá vão 22 
anos. Na altura, estava super-interessado em poder colaborar, em fazer algum 
sincretismo entre músicos, artistas, pessoal mais ligado ao pensamento, e em 
que pudéssemos encontrar uma espécie de grandes mecanismos criativos onde 
tudo se misturasse. Mas depois, com o grande insucesso de conseguir fazer isso, 
reduzi tudo a uma plataforma de ensembles, de música. E só muito mais tarde, 
diria que só dez anos depois, é que consegui voltar a aceder a coisas que não são 
apenas música, ou melhor, a música começou a ter também uma dramaturgia 
visual e tudo mais. Na sua génese, era isso, mas depois foi essencialmente uma 
plataforma para música, tanto de programação como de organização. E agora, 
diria que desde 2010, é apenas, e isso sem nenhuma degradação, uma associação. 
No fundo, é uma produtora: é uma plataforma legal que existe enquanto meca-
nismo para fazer candidaturas, para albergar uma série de artistas. Ao mesmo 
tempo, garante um ateliê, um espaço físico que pode ser utilizado para várias 
coisas. Portanto, há uma espécie de degradação no seu papel artístico, se calhar 
fruto do neoliberalismo, mas é cada vez mais prática e economicamente viável.

CC

E quanto à tua editora? 

JUS

Já não tenho. Mas vou ter outra agora: estou a desenhar uma nova editora.

CC

Queres falar disso?

JUS

Sim, posso falar. A partir do próximo ano, vamos começar a editar precisamente 
uma série de peças sonoras corais, estas coisas que andei a fazer durante estes 
últimos dez anos e que nunca foram editadas. É uma editora que se vai dedicar 
apenas a fazer sair estas coisas mais complexas.

CC

Por sinal, algumas dessas peças foram apresentadas aqui em Coimbra.

JUS

Sim. Em 2017, na bienal Anozero, e outra foi apresentada há dois meses no festi-
val Dar a Ouvir, Paisagens Sonoras da Cidade.
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CC

É possível perguntar-te se tens influências musicais?

JUS

Acho que é possível. São muitas, é muito difícil. Aquilo que foi mega importante 
para mim já não é. Talvez possa responder dizendo aquilo que fiz musicalmente 
enquanto instrumentista. Comecei como percussionista num ensemble de música 
clássica indiana, tocava tablas, isso quando era puto, com 14 e 15 anos. Depois, 
comecei a tocar percussão, bateria e estudei trompete, na altura que fazia mais 
fanfarras e música mais instrumental. Diria que a seguir, quando comecei a fun-
dar ensembles com músicos que tocavam percussão e sopros, deixei eu próprio 
de tocar e comecei a desenvolver sistemas para esses músicos tocarem, formas 
diferentes de organizar os instrumentos, pesquisas tonais, etc. Sinto que a minha 
base foi sempre a percussão e depois os sopros, entretanto cortei completamente 
com isso e passei a compor e a encontrar estratégias para trabalhar com músicos.

CC

Que música ouves em casa descontraidamente?

JUS

Ouço essencialmente dancehall jamaicano, ou tudo o que o Kanye West edita, 
ou tudo o que a Rihanna edita, por exemplo. Hoje em dia, ouço muita música 
pop principalmente. Se fosse há dez anos, estaria a combater contra mim pró-
prio, estaria a ouvir coisas mais duras.

CC

Não te desiludiste com o Kanye West?

JUS

Eu desiludo-me em geral com o mundo. Mas acho que a desilusão faz parte do 
fascínio também. Há inúmeras coisas dentro da desilusão que é muito interes-
sante perceber como é que acontecem, porque é que aquilo está a acontecer 
daquela maneira. Há artistas que protegem menos bem a sua aleatoriedade e 
claramente o Kanye West é um deles. Mas acho isso mesmo interessante. Hoje 
em dia, a personagem dele é, diria, fundamental para perceber aquilo que se 
passa, aliás, mesmo um possível futuro. Quando se fala que há cada vez menos 
interesse na arte, se calhar era interessante ouvir estes artistas, e perceber 
como é que eles estão a pensar, onde estão e que tipo de radicalidade está a ser 
imposta, ou que eles estão a propor. Acho muito importante estarmos atentos a 
isso. Estou muito mais interessado em ouvir o que o Anselmo Ralph tem a dizer 
do que alguém da música experimental em Portugal. Muito sinceramente. Há 
qualquer coisa muito mais pertinente para mim no presente que tem que ver 
com isso. E que se calhar tem que ver com estes vinte anos em que estive ligado 
à música experimental. Há coisas altamente circunstanciais que acontecem 
nesses nichos que acho que podem ser revistas.
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CC

Está na altura de falar do teu último disco — Lithium Blast —, que saiu na 
semana passada [no dia 22 de Outubro] e que foi gravado no Uganda, com um 
selo da Nyege Nyege Tapes. Como foi essa experiência?

JUS

Esse disco foi feito há dois anos e só agora saiu. Entretanto, eu já estive no 
Uganda outra vez, durante seis meses. Regressei há um mês. Portanto, já 
gravámos o próximo disco. Este Lithium Blast tem que ver com o início deste 
projecto, que é um ensemble que fundei lá, em Kampala. Para mim, é sempre 
difícil quando os discos saem, fico sempre muito desanimado e vazio, não sei. 
Fico sempre muito desligado do disco. Trabalho sempre até ao dia em que 
a coisa sai e depois fico noutro sítio, já a pensar no próximo disco. Foi um 
processo incrível em que aprendi brutalmente, com o ensemble e com o pro-
cesso de construção do disco, e acho que fundámos uma série de coisas para o 
próximo disco, que são uma evolução de tudo isto também. Este Lithium Blast 
é essencialmente um disco de percussão, electrónica e sopro. O disco neste 
momento está esgotado, o que é fixe para um disco destes. Mas mais do que 
outra coisa, é uma proposta de trabalhar ritmicamente uma série de lógicas. 
É um disco que está a ter uma vida muito interessante, já apareceu em muitos 
sítios. Confesso que és a primeira pessoa em Portugal a perguntar-me sobre ele 
enquanto entrevista.

CC

Foste tu que propuseste ir para o Uganda gravar?

JUS

Eles propuseram-me as pessoas. A Nyege Nyege é uma estrutura fortíssima 
agora em África, tem um punch incrível. Já há algum tempo que estavam a 
propor-me ir lá e colaborar com algumas pessoas. Quando fui, propuseram-me 
especificamente duas pessoas, e depois ainda consegui trabalhar com a fanfarra 
da prisão de alta segurança de Kampala, o que também foi super-interessante. 
Portanto, há duas músicas que eles tocam, mas tudo o resto é percussão, uma 
percussão mutante, com alguns instrumentos tradicionais, electrónica, mas 
essencialmente manipulação. E uma trompetista, que é uma activista de lá e que 
tem uma banda de órfãos, ou seja, trabalha com os putos do gueto e põe-nos a 
tocar — eles dormem na rua e vão ensaiar com ela. Ou seja, são pessoas muito 
intensas com quem tive uma conexão forte, e fizemos uma investigação densa de 
que ritmos queríamos experimentar e por onde evoluir com eles. Neste ano, fui 
outra vez para o Uganda para gravar os Fulu Miziki, que é uma banda congo-
lesa, e ia somente por duas semanas; depois foi o fecho das fronteiras e fiquei 
seis meses. Portanto, acabei por fazer uma série de coisas e de colaborações 
com artistas locais. Neste próximo disco, todas as pulsões são electrónicas, ou 
seja, estamos a evoluir para um sítio completamente mutante.
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CC

Sai para o ano?

JUS

Sim. Já está quase pronto.

CC

Para finalizar, peço-te uma reflexão acerca do contexto actual, no qual se vive 
uma crise pandémica e uma crise na cultura. Como vês isto tudo?

JUS

Acho que vão existir mudanças fundamentais. Inevitavelmente, há mudanças 
estruturais que terão de ser operadas. Não sou muito positivista, falando do 
positivismo enquanto figura histórica, que emergiu do Iluminismo e depois de 
uma frincha científica. Depois, isso tudo foi por terra com a física quântica: 
quando a quântica chegou à física, o positivismo foi destruído enquanto estru-
tura. Esta lógica de que o humano está numa constante superação de si próprio 
e a chegar a um sítio cada vez mais perfeito parece-me irreal e impossível, 
porque, lá está, o cosmos é bem mais complexo e é absolutamente indiferente às 
emoções humanas, ou seja, aquilo que nós achamos que está bem é indiferente. 
Portanto, não me parece que exista algo melhor que venha de uma provação, 
a não ser em casos pontuais e talvez algumas experiências pessoais. Acho que 
há diferenças fundamentais e nessas diferenças vão sempre existir soluções. 
Se calhar, a única fé que tenho é… deposito fé na capacidade criativa dentro da 
adversidade. Portanto, diria que há coisas boas que vão chegar, mas parece-me 
que vão chegar de sítios que não são aqueles de que estamos à espera. A sensa-
ção que tenho é de que os sítios que têm estado em diminuição em todas estas 
eras capitalistas são os que se calhar se vão adaptar melhor e ter mais soluções 
e mais coisas a dizer no pós-COVID. Se calhar, o grande Sul vai ter coisas a 
dizer de forma muito intensa. Se calhar, sítios que estão menos cansados, ou 
menos cansados da sua própria imagem reflectida, vão chegar com uma série 
de respostas criativas, e com menos medo de mudanças ontológicas e fracturas 
estruturais.
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Estou à espera de transporte para Lisboa, numa esplanada da vila da Batalha. 
Tenho a máscara ao lado. Encontro-me fisicamente distanciado das pessoas 
que me rodeiam. Encontro-me socialmente distanciado de uma grande parte 
da população do meu país. Estou desempregado. Trabalho em inúmeros “bisca-
tes” para sobreviver. Não tenho quaisquer apoios de entidades estatais. Sou um 
privilegiado. Tenho tecto e à 5 anos que não sinto fome. Observo as pessoas em 
meu redor, cheias de esperança a inventar uma “nova” normalidade, procurando 
seguir as suas vidas antigas. O paradoxo humano esboça-me um sorriso na cara. 
Procuro o “novo” e não o encontro.

A última vez que observei algo efectivamente novo foi quando assisti ao 
Esplendor e Dismorfia de Vera Mantero e Jonathan Uliel Saldanha. Novo, por-
que os desenhos cénico, coreográfico e sonoro procuram responder a inquietu-
des e questões de dois pensadores atentos ao mundo. Só isso lhes podia permitir 
encontrar as soluções que resultaram numa peça que parecia desenhada para 
os tempos pandémicos que atravessamos. A cena foi idealizada antes da pande-
mia, revelando que o mundo há muito tempo que nos mostra o quanto estamos 
distantes de um novo “novo”. Em Esplendor e Dismorfia os autores exploram a 
existência da deformação. Ali observei a tensão do que sempre existiu, entre a 
esperança do que idealizamos como belo e o “novo”, que está e esteve sempre à 
nossa frente e que encerra também o feio. 

A necessidade que temos de embelezar o “novo”, enleia-nos numa teia que 
nos prende os movimentos, que nos tolda o pensamento. Assim, observamos a 
beleza verde do jardim, sem pensar nas espécies microscópicas que ali vivem, 
fechando os olhos ao sem abrigo que passa, com os seus tentáculos a apanhar 
beatas do chão. O nosso “novo” é tendencialmente parcelar, privilegiando o 
belo. Perderemos todas as batalhas com essa insistência.

No palco, Vera Mantero soube desenhar a forma como essa teia nos enreda 
na impossibilidade de criar o “novo”. Na atmosfera, Jonathan Saldanha conse-
guiu imprimir os sons de quem destrói o “novo” e, por isso, é realmente origi-

O “novo” é a 
deformação da Esperança 

sobre Esplendor e Dismorfia 
de Vera Mantero e 

Jonathan Uliel Saldanha

Alexandre Valinho Gigas
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nal. Há ainda o tratamento da palavra, também ela deformada nos sentidos e 
proposições sonoras, que sublinha a poesia deformada que recusamos. Ao sair 
da Oficina Municipal do Teatro nessa noite, foi mais fácil viver com o “novo”. 
Ele ali estava, estampado no distanciamento físico entre as pessoas; expresso 
no distanciamento social entre essas pessoas e os outros, que apanham beatas, 
com os seus tentáculos, mais tarde, ao amanhecer; desenhado no vazio das ruas, 
povoadas por seres feios e invisíveis que nos vão ganhar o futuro. Este novo 
“novo” não pertence à nossa espécie.
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Revolução

We want a revolution
Non for the arts ma pour la vie authentique

Freedom for art is also freedom from art
Revolution to lay in the arms of a new mother 
revolución que te llega por territorios vírgenes 
rivoluzione per l’emancipazione degli affetti e 

delle passioni
Revolucao é recordar aos individuos que eles saó libres 

(Careri, F. Manifesto 1999. En Pasear, detenerse. 
Ed Gustavo Gili)
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Esta es la mirada de alguien, al otro lado del muro. Una publicación transoceá-
nica, transpersonal, transmediática, transportada, transferible, transatlántica, 
transpapelada, transpuesta, transvasada, transtornada, transitada. Es la mirada 
ciega de alguien que no fue al festival, ni estuvo presente en los laboratorios. 
Una memoria falaz y colectiva que intenta construir el retrato hablado y sentido a 
partir de la comunicación telemática y perspectiva con el Jornal do Mundus, Car-
los Queiroz y la equipa organizadora de esta versión de Linha de fuga, quienes 
como avatares se encargaron de capturar impresiones, sucesos, para ser procesa-
dos de manera plástica y poética en una documentación. 
Imagina a alguien que intenta asomar su cuerpo-ojo en un roto, para intentar 
conocer lo que pasa al otro lado de la frontera. Tan solo uno de los dos ojos, en un 
diámetro de cinco milímetros en medio de una caja negra. 
Se basa en la metodología de imágenes a partir de sus descripciones, de levantar 
el ejercicio de memoria, como un proceso creativo que intenta construir el pasado 
en el presente y su sentido para el futuro. Memoria y ficción de Perec, Me acuerdo. 
También puedes sentir este experimento como una “película”.  Empelicularse en 
Colombia es hacerse una ilusión en la cabeza de algo que en realidad no pasó. 
Cuando alguien dice a otro u otra que se empeliculó, refiere a que se montó en 
una película, en una cinta, en una fantasía. Esta es una invención construida con 
el mundo de les habitantes de la segunda versión de linha de fuga en imágenes, 
montajes, textos, sonidos. 

Documentación vs memoria

Se puede acceder a esta documentación en un portuñol salvagem, un término del 
poeta transnacional, Douglas Diegues. El portuñol salvagem que incluye some-
times english and notes of français or italiano, maybe.  Uma lengua sol que com-
parte la migración y la disruptiva de la comunicación normativa que me ponem 
a pensarem about our conditional behaviors y de la revolução del territorio evo-
cada en el manifiesto de Francesco Careri dada la dificultad y la frustración of 
airplanes between our continents, que nos pone en el entre de las frontiers, para 
navegar no barcos imaginativos per tutti les mundus. 
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Un ensayo colectivo



Memoria poética y colectiva de un festival / laboratorio en el que nunca estuve

LAURA WIESNER

85

ARQUIVO DAS MEMÓRIAS POSSÍVEIS – DOCUMENTAÇÃO LINHA DE FUGA 2020

Tengo la sensación de que el mundo cada vez está menos obvio, lo proceso. Demo-
crasía es una reverberación sonora. En speaker loud, suena Oh Superman de Lau-
rie Anderson. ¿Hello? -Is a form of representation in my country. Luz blanca, 
psíquica y emocional. 
No puedo. Es un establecimiento contrario que tiene como objetivo llegar a la 
decisión más justa para los freaks tendo (agora ainda mais) consciencia de que é 
necessario repensar a no violencia 

(pausa)

La democratie e vivir en un sistema político donde los ciudadanos son necesida-
des para todo. Son porque ya no sabemos ni siquiera cuanto custa me enteira. Son 
Democracy is an amazing park where everyone can get in fascismo, extrema dire-
ita. Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nos
Es vir el sonido de un gong y luego un martillo: ¡pong!
Es una práctica constante de escuchar y ser escuchados. Una coyuntura, más y 
precisamente es una utopía viva a través de las artes.
De mo cra cia: Demo crucial. Demo cra cía e un termino original de una forma 
más cuidadosa vivir en la sociedad, en las paredes de una selfie que habla de los 
sentimientos: de la armonía y del caos
Contrariamente es un sistema a-directo y raro de cinco minutos filosofando, 
diciendo cosas muy inteligentes, manifestando las cosas del griego antiguo criado 
a partir de demos y povo y gratos y poder: Democratia e o governo do povo.
La voz de una mujer que tiene envuelta su cabeza con un punto de equilibrio de 
colores de la imagen entre el rosa, el fucsia y el violeta. 
Es dar la misma oportunidad a todos siendo que la partida son sueños donde un 
cuerpo penetra otro y las carnes rebotan. Es lo que nos mantiene vivimos todos 
los días: el dolor de unas madres que esperan ver regresar a sus hijas. 
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De Brasil hace que e democracia? Na la democracia vocé sera respetado. es una 
cabeza parlante, un monólogo en primer plano. La mirada parece extraviarse: A 
system of political representation  Es parpadear, una dos, tres veces y mirar a la 
derecha y luego a la izquierda E falar in italiano e luego in castellano. Ver un par 
de ojos en close up con maquillaje rojo desbordando los párpados. 
La democracia es escuchar la voz de una transmujer que reclama the greatest 
good for the greatest number, contorneándose sensualmente frente a la cámara. 
Democracía eeee uma onda de cumbia que permite a la ciudadanía participar de 
aquellas reglas, todas hablando de poder tener cómo pagar la salud, lo mínimo, 
crearlas . De sufrir las consecuencias de un colonialismo violento.

Es ver 
es pausa 

con unos papeles de colores que apenas dejan ver un bombillo detrás. E esto que 
estoy diciendo en este momento. Es tu opinión.
E insistir en cuanto respetar la tentación de llorar en un colectivo de líderes obli-
gados a establecer una igualdad porque existe a representation of value de todos, 
de las cosas, de las personas. 
Es un extracto de Shortbus, la obra de Jean Cameron Mitchell. ¿E uma idea? No 
sabemos. Es el fade-in de la imagen en color negro. El encuadre de un escorzo. 
Desobediencia: pegarle a una bola de metal con un martillo: ¡pong!
The greatest god Demos: Apetito caníbal en el encierro. Kratía: un hombre con 
gafas frunce el seño y pregunta: Invertebrates are 97% of animal diversity, who 
represent them? 
Se abre la escena de muchos cuerpos teniendo sexo en un teatro. E vida política, 
negación del agotamiento de los padres. Método de tomar decisiones entre indi-
viduos que tienen opiniones. 
Es una conte, es la responsabilización, es cruzar a praza para llegar ao fin enteira, 
infinita. Es reclamo por los desaparecidos 
Uma linha continua que nos separa la violencia
Só caminhando hacia um punto de fuga entre os alberi
Democracia es mais que quiere decir la tranquilidad de caminar y cuzar una plaza 
para llegar lenta, entera: deeeeeee mooooooo craaaaa ccciiiiii aaaaaaaaaaaaaaaaa. 
Un concepto difícil de hablar en cuarenta. Es un virus que se nos mete mientras 
queremos estar fuera de casa en igualdad de posibilidades. 
Que quiere que eu diga a vocé? Creamos una igualdad de oportunidades con-
tando papeles doblados y alojados en millones de urnas de cartón aiming but 
indians in a relationship in technical terms
O qué presidente e considerado um adulto responsable? Mas é também o alicerce 
de toda a nossa liberdades e de casa las aguas, las piedras, la naturaleza, toda la 
vida, toda la energía
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O que a democracia?
Democracia é una boca exhalando, girando los ojos y mirando a la izquierda: aquí 
tratas mal una persona. 
Democracia é vulnerabilidade, incerteza, apertura, humildade. E uma socie-
dade e a forma como todos vivemos e cuidamos unos dos otros: en este pueblo 
no hay ladrones. 
Democracia es el peligro de la noche oscura. Tem que ser encarada como um 
processo en el que la rabia y la injusticia dependen de cada uno. Is a speech of gift 
and a challenge for us para toda a nossa possibilidade de crescer como indivíduos. 
poder principalmente to knowklegdge in an hability del momento en el que las 
desigualdades sociales brutales se evidencian aún for los ángeles, fo us, for me. 
Es un sueño de rabia, de hablar de la frustración, de la integridad físicasexuale-
conómicasocial 
¿Qué le falta a la democracia para ser democracia?
Sordem indisciplina, desobediencia, descategorías: comemos porque no tenemos 
más que comer.
Perigo de encarar a democracia como algo cristalizado: exceso de pensamiento, 
cansancio del cuerpo desnudo, de espaldas y que se adentra en el paisaje. What 
happens when the minority becomes the majority? Preferiría experimentar right 
here armonía, democracy no me convence. 
demo Cratsi infinito pode ser um coceito de ovos, gasto pelos vícios sociais, crats 
um hilo rojo sentado en plano americano, moviéndose like love than driving for 
that we are. 
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Una diosa cruel que aboga por el bien de los conflictos en lugar de su resolución. 
El arte de la controversia y el disenso. 
Llegó a la boda de los padres de Aquiles sin ser invitada, con una manzana 
dorada que tenía una inscripción que decía “para la más bella”, provocando así 
que Afrodita, Hera y Atenea se la reclamaran entre sí. París fue designado juez de 
la situación. Es el origen de la guerra de Troya. Es el origen del caos, del conflicto 
y el debate.

Personajes

Piquito de oro

Automate (BOT)

Alucinacao perpétua

Ambiguo

Devir
Glándula

Nada 

Nada

Nada-eu

Raíz

Stirner

Upa-la

Ó-diabo

Te damos la bienvenida a Linha de Fuga

Este es el comienzo de este servidor.1

1. Enlace: https://discord.gg/
tdCKSGeu
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Alucinação perpétua

Fado Bicha com Cigarra - Banzo + Mulher do fim do mundo (prod. Twins)
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https://youtu.be/DkFJE8ZdeG8
Devir 15/09/2020
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Cartografia pelos pés
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Ensayo visual1

1. Estas imágenes son de libre uso 
en internet y no revisten ninguna 
problemática de consumo y 
circulación.
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Me acuerdo de 
Linha de Fuga
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Me acuerdo de la primera imagen. Fue el encuentro entre Carlos 

y yo en la plataforma 2 de la estación de trenes de Coimbra. 

Estábamos muy felices porque pudimos viajar. Una pandemia 

mundial había provocado el cierre de las fronteras interconti-

nentales y estuvimos a punto de no hacerlo.

Lembro-me da primeira imagem. Foi o encontro entre mim e o 

Carlos na plataforma 2 da estação de comboios de Coimbra. 

Estavamos muito felizes porque pudémos viajar. Uma pandemia 
global tinha provocado o fecho das fronteiras intercontinen-

tais e quase não conseguiamos chegar.

Me acuerdo que todavía quedaba una estela del verano. La 

mayoría llevábamos ropa ligera. No imaginamos que fuera a 

llover tanto durante el laboratorio. 
Lembro que ainda havia uma réstia de verão. A maior parte do 

grupo usava roupas leves. Não imaginávamos que iria chover 

tanto durante o laboratório.

Me acuerdo que tomábamos unas cervezas en la terraza del 

hotel y Augusto se asomó por el balcón del segundo piso y nos 

llamó: ¡Gente, sonría!

Lembro que estávamos a beber cerveja na esplanada do hotel e 
o Augusto surgiu na varanda do segundo andar e chamou-nos: 

Pessoal, sorriam!

Me acuerdo que Coimbra es la primera capital del Reino Portu-

gués y la conocen como la ciudad del Saber.

Lembro-me que Coimbra foi a primeira capital do Reino de 

Portugal e é conhecida como a cidade do Conhecimento. 

Me acuerdo que Mariana tenía el cabello largo y castaño.

Lembro-me que a Mariana tinha cabelos castanhos compridos.
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Me acuerdo que durante el concierto de Lula Pena, estuvimos 

separados por el dibujo de unos cuadros de dos metros por dos 

metros en el prado. 
Lembro que durante o concerto de Lula Pena estávamos sepa-

rados por quadrados de dois metros por dois metros dese-

nhados na relva.

Me acuerdo de los temblores en la voz de Lula. Me acuerdo que 

algo se desprendió de mi espalda al escuchar los golpes suaves 

que de vez en cuando sus dedos hacían en la roseta de la guitarra. 
Lembro-me dos tremores na voz de Lula. Lembro-me de que algo 

se soltou das minhas costas quando ouvi as batidas suaves que 

os seus dedos faziam de vez em quando na roseta da viola.

Me acuerdo que en las sillas de la sala negra, había un letrero 

que decía Lugar de seguranca. 
Lembro-me que nas cadeiras da sala negra havia um letreiro 

que dizia Lugar de Segurança.

Me acuerdo que en Radio Baixa me tomaste una fotografía con 

una cámara automática amarilla. Gil, llevabas una camiseta 

negra que tenía inscrita la palabra Pandemonium. 
Lembro que na Rádio Baixa me tiraste uma foto com uma 

câmera automática amarela. Gil, tinhas uma T-shirt preta com a 
palavra Pandemonium inscrita.

Me acuerdo que en el salón principal había una barra con 23 

botellas de vidrio conteniendo diferentes líquidos de dife-

rentes colores. 
Lembro que no salão principal o bar expunha 23 garrafas de 

vidro com líquidos de cores diferentes.

Me acuerdo que el 13 de septiembre alguien presentó la 

manzana prohibida. Varios nos pusimos la máscara de un ser 

indefinido y atendimos a la performance de la disección de un 
cuerpo en una sala de cirugía. 
Lembro que no dia 13 de setembro alguém apresentou a maçã 

proibida. Vários entre nós colocaram a máscara de um ser 

indefinido e assistimos à realização da dissecção de um corpo 
numa sala de cirurgia.

Me acuerdo que al otro día nos preguntaron si realmente 

éramos humanos. 
Lembro que no dia seguinte nos perguntaram se éramos real-

mente humanos.
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Me acuerdo de la imagen proyectada de un hombre con el 

rostro cubierto en la berma del ferrocarril, con una maleta. 
Lembro-me da imagem projetada de um homem com o rosto 
coberto na berma da ferrovia, com uma mala.

Me acuerdo de la imagen en blanco y negro de una máquina, 

compuesta por muchos aparatos, unos aparatos de proyección 

análoga. Me acuerdo del título de la imagen: Nyarlathotep. 
Lembro-me da imagem a preto e branco de uma máquina, 
composta de vários dispositivos, dispositivos de projeção 
analógica. Lembro-me do título da imagem: Nyarlathotep.

Me acuerdo de la fotografía que nos tomamos con Alain frente 

al convento de San Francisco. Todas, las 7 que estábamos, nos 

pusimos sandalias y llevábamos puestas nuestras gafas de sol. 
Lembro-me da fotografia que tiramos com Alain em frente ao 
Convento de São Francisco. Todas, as 7 que éramos, calçamos 
sandálias e tinhamos postos os nossos óculos de sol.

Me acuerdo de los ejercicios por pareja. Dos cuerpos soste-

nidos en las palmas de las manos, dos cuerpos acostados, dos 

cuerpos sosteniéndose en las rodillas. 
Lembro-me dos exercícios em pares. Dois corpos apoiados nas 
palmas das mãos, dois corpos deitados, dois corpos apoian-

do-se nos joelhos.

Me acuerdo que durante la caminata en el laboratorio de Alain 

domestiqué con mis caricias, el león del poeta Luís de Camões. 
Recordo que durante o passeio no laboratório de Alain domes-

tiquei, com as minhas carícias, o leão do poeta Luís de Camões.

Me acuerdo que caminamos frente a una tienda con maniquíes 

que lucían mascarillas, como parte del outfit otoñal.
Lembro-me de caminhar em frente a uma loja com manequins 
que tinham máscaras, como parte da roupa de outono.

Me acuerdo que en un momento nos detuvimos, cerramos los 

ojos y escuchamos el sonido de la fuente de agua frente al 

centro académico de Gil Vicente.

Lembro-me que a certa altura parámos, fechámos os olhos e 
ouvimos o som da fonte em frente ao centro académico de Gil 

Vicente.

Me acuerdo de los acuerdos del laboratorio: adaptar-se y no 

exigir pero encontrar soluciones. 
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Lembro-me dos acordos do laboratório: adaptar-se e não exigir, 
encontrar soluções.

Me acuerdo que en la oficina de Lula, auscultamos el espacio 
con micrófonos... el cuerpo como micrófono, nuestros cuerpos 

como grabadores del espacio.

Lembro que na oficina de Lula ouvíamos o espaço com micro-

fones ... o corpo como microfone, os nossos corpos como 
gravadores do espaço.

Me acuerdo del piano de cola. Era negro, como la sala. 
Lembro-me do piano de cauda. Era negro, como a sala.

Me acuerdo que hicimos dos líneas de ocho cuerpos, frente al 

Jardim da Sereia. 
Lembro que fizemos duas linhas de oito corpos, em frente ao 
Jardim da Sereia.

Me acuerdo de lo teatral que eran los andamios sobre el esce-

nario. Me acuerdo de estar sentados en círculo escuchando a 

Paloma y Massimiliano. Recuerdo que su laptop tenía la pega-

tina de una carita feliz.

Lembro-me de como era teatral o andaime no palco. 

Lembro-me de estarmos sentados em círculo ouvindo Paloma e 

Massimiliano. Lembro que seu laptop tinha um autocolante de 

um smiley.

 
Me acuerdo de una transformación, dos transformaciones, tres 

transformaciones, algunas tantas transformaciones, nuestra 

transformación. 
Lembro-me de uma transformação, duas transformações, três 
transformações, várias transformações, a nossa transformação.

Me acuerdo de Aura, sound Project

Lembro-me de Aura, Sound Project.

Me acuerdo que me dio vergüenza un día porque no entendía 

portugués. Me acuerdo que ahí,  decidí unirme a la reivindica-

ción del portuñol salvaje. 
Lembro-me de um dia ter ficado com vergonha porque não 
entendia português. Lembro-me que aí decidi juntar-me à 
reivindicação do portuñol selvagem.

Me acuerdo que había una franja amarilla y nueve columnas 

marmolizadas en el restaurante.
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Lembro que havia uma faixa amarela e nove colunas de 

mármore no restaurante.

Me acuerdo que la bandera de Coímbra asemeja un ringlete 

amarillo y violeta. Me acuerdo a su vez de la teoría de los 

colores complementarios y del impermeable violeta que llevé 

para las caminatas. 
Lembro-me que a bandeira de Coimbra assemelha-se a uma 

guarnição amarela e roxa.Faz-me lembrar a teoria das cores 

complementares e da capa de chuva roxa que usei para as 

caminhadas.

Me acuerdo de dos disidentes con sombrillas amarillas, con 

medias amarillas que comían banano bajo la lluvia. 
Lembro-me de dois dissidentes com guarda-chuvas amarelos e 

meias amarelas que comiam bananas debaixo da chuva.

Me acuerdo de subir los brazos, sacudir los hombros, señalar 

con la mano izquierda un punto en el techo, bajar la cadera y 

desplazar el peso a la derecha. 
Lembro-me de levantar os braços, sacudir os ombros, apontar 
com a mão esquerda para um ponto no teto, baixar as ancas e 
deslocar o peso para a direita.

Me acuerdo de formar tres líneas en el espacio y unas luces de 

colores azules, verdes y rojas, movernos por todo el ambiente. 
Lembro-me de definir três linhas no espaço e umas luzes de 
cores azuis, verdes e vermelhas, movendo-se pelo ambiente.

Me acuerdo de la sonrisa de Sofía mientras unía sus dedos 

índices y pulgares, dibujando con sus manos el encuentro de 

las dos mitades de un mismo corazón. 
Lembro-me do sorriso de Sofia ao juntar os dedos indicadores 
e os polegares, desenhando com as mãos o encontro das duas 
metades do mesmo coração.

Me acuerdo del mirador al río Mondego, de contemplar el 

puente y comentar su historia.

Lembro-me do miradouro para o rio Mondego, de olhar para a 
ponte e comentar a sua história.

Me acuerdo que las botellas de desinfectante unos días eran 

violetas y otros días eran verdes.  Me acuerdo de la pantalla 
de acrílico transparente, la mesa y la silla donde una mujer nos 

registraba en listas. Me acuerdo que se parecían mucho a los 
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diseños de los sets para los speed dates. 
Lembro que os frascos de desinfetante nuns dias eram roxos 

e noutros verdes. Lembro-me da tela de acrílico transparente, 
da mesa e da cadeira onde uma mulher nos registava em listas. 

Lembro que se parecia muito com os cenários definidos para 
speed dates.

Me acuerdo que caminamos por el jardín botánico y de repente 

todo era azul.

Lembro-me de caminhar pelo jardim botânico e de repente 
tudo era azul.

Me acuerdo que ingeniamos un dispositivo de listones de 

madera para caminar juntos y distanciados al mismo tiempo. 
Lembro que inventamos um dispositivo de ripas de madeira 

para caminharmos juntos e à distância ao mesmo tempo.

Me acuerdo que subimos unas escaleras y había un muro 

empapelado con muchos carteles rasgados de eventos 

públicos de antes de la pandemia. 
Lembro que subimos umas escadas onde havia um muro 

coberto de cartazes rasgados de eventos públicos anteriores 

à pandemia.

Me acuerdo de señalar la puerta de un tercer piso en una casa 

que daba al vacío. 
Lembro-me de apontar para a porta de um terceiro andar de 

uma casa que dava para o vazio.

Me acuerdo de ver una bela adormecida en la vitrina de radio 

Baixa. Y frente a la vitrina  la tienda coimbra12euros, vestuario, 
calzado y accesorios. 
Lembro-me de ter visto uma bela adormecida na vitrine da 

rádio Baixa. E em frente à montra a loja coimbra12euros, roupa, 
calçado e acessórios.

Me acuerdo que me tomaste del hombro, tú cerraste los ojos. 

Me entregaste tu confianza. Yo te guiaba y juntos dimos un 
paseo. Hacía frío y mis pies alcanzaron a mojarse con el agua 

que cubría el prado. 
Lembro que me tomaste pelo ombro, fechaste os olhos. 
Entregaste-te em confiança. Eu guiava-te e juntos demos um 
passeio. Estava frio e os meus pés ficaram molhados com a 
água que cobria a relva.
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Me acuerdo que te tomé el hombro y cerré los ojos. Te entregué 

mi confianza. Tu me guiabas. En un momento tuve miedo porque 
sentí cómo el piso se inclinaba. Bajé mi mano y te jalé el brazo. 
Lembro que tomei o teu ombro e fechei os olhos. Entreguei-me 

com confiança. Tu guiavas-me. A certa altura, fiquei com medo 
porque senti que o chão se inclinava.  Baixei a minha mão e 
puxei o teu braço.

Me acuerdo que los disidentes de medias amarillas finalizaron 
el día tomando una copa de vino en la terraza frente al hotel. 
Lembro que os dissidentes de meias amarelas terminaram o dia 

bebendo um copo de vinho na esplanada em frente ao hotel.

Me acuerdo de sentir el erotismo en el jugo de unos tomates 

muy rojos y los aromas intensos del orégano, la albahaca y 

la menta. Me acuerdo de las cebollas puerro, de las zanaho-

rias, los limones, las cebollas, las remolachas, la lechuga, los 

rábanos y los pepinos en la cita abierta de Ynaie.

Lembro-me de sentir o erotismo no sumo de uns tomates muito 

vermelhos e os aromas intensos do oregão, do manjericão e 
da menta. Lembro-me dos alhos franceses, das cenouras, dos 
limões, das cebolas,das  beterrabas, da alface, dos rabanetes e 
dos pepinos na apresentação de Ynaie.

Me acuerdo de lanzarnos sobre el banquete. Me acuerdo 

del manifiesto antropófago, de comer juntos, compartir el 
alimento, como gesto político. 
Lembro-me de nos lançarmos sobre o banquete. Lembro-me do 

manifesto antropófago, de comer juntos, partilhar o alimento, 
como um gesto político.

Me acuerdo del reflejo del cuerpo de Xavier colgando, extrañado, 
transvestido, provocador con su sinfonía de los mares. Me 

acuerdo de dos transeúntes que se detuvieron a observar. Sus 

cuerpos jalados por la presencia de ese cuerpo no pudieron resis-

tirse a este canto. 
Lembro-me do reflexo do corpo de Xavier pendurado, surpreso, 
transvestido, provocante com a sua sinfonia dos mares. Lembro-me 
de dois transeuntes que pararam a olhar. Seus corpos estancados 

pela presença desse corpo não resistiram a esse canto.

Me acuerdo de habitar espacios inciertos, con manchas de 

color amarillo,  rojo y verde, de maneras ambiguas y evocativas. 
Lembro-me de habitar espaços incertos, com manchas 
amarelas, vermelhas e verdes, de formas ambíguas e evocativas.
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Me acuerdo que Sarah tenía un aviso: Escuto Sonhos. Me 

acuerdo de una lámpara con luz cálida de pie, con su caperuza 

de color crema. Nos sentamos en una mesa hexagonal y la 

pared era de madera. 
Lembro que Sarah tinha um aviso: Escuto Sonhos. Lembro-me de 

um candeeiro  com uma luz tépida com o seu abajur de cor beje. 
Sentámo-nos numa mesa hexagonal e a parede era de madeira.

Me acuerdo de una mujer negra, girando, alzando los brazos, 

elevando su rostro. Me acuerdo del movimiento  de su vestido 
de flores amarillas sobre fondo aguamarina. Su presencia, 
solemne generaba una capa de misterio en el ambiente. 

¿Qué contenía el bidón rojo que balanceaba con su cabeza? 

Me acuerdo de su nombre: Katia, de su rostro, de sus ojos 

marrones, su nariz, su sonrisa y su cabello corto.

Lembro-me de uma mulher negra, virando-se, subindo os 
braços, erguendo o rosto. Lembro-me do movimento do seu 
vestido de flores amarelas sobre fundo água-marinha. A sua 
presença solene gerava uma capa de mistério no ambiente. O 

que tinha o galão vermelho que ela balançava com a cabeça? 

Lembro-me do seu  nome: Katia, do seu rosto, dos seus olhos 
castanhos, o seu nariz, o seu sorriso e os seus cabelos curtos.
 

Me acuerdo de las conquistadoras y las dos cervecitas. De las 

cinco estrellas. Del Juanqui, al otro lado de la pantalla de zoom. 
Lembro-me das conquistadoras e das duas cervejitas. Das 
cinco estrelas. Del Juanqui, do outro lado do écran do zoom.

Me acuerdo de las botellas verdes de la Potosina, los flequillos 
verdes de la chaqueta de la Sharon que ahora es el Juanqui, 

de las botellas ámbar de Super bock y Sagres. De los cuerpos 

bailando, alegres, de los flequillos moverse.
Lembro-me das garrafas verdes da Potosina, das franjas verdes 
do casaco da Sharon que agora é o Juanqui, das garrafas 
âmbar de Super bock e Sagres. Dos corpos dançando, felizes, 
das franjas a mexer.

Me acuerdo de los paisajes de Romain. Me acuerdo de sus 

zapatos, paisaje. De sus pies enroscados, paisaje.  Sus pies de 
flamenco, paisaje. Su tenue voz de bosque, papel montaña, 
paisaje. Micrófono, geometría, triángulo, paisaje.

Lembro-me das paisagens de Romain. Lembro-me dos seus 

sapatos, paisagem. Dos seus pés enroscados, paisagem. Os seus 
pés de flamenco, paisagem. A sua voz suave de floresta, papel 
montanha, paisagem. Microfone, geometria, triângulo, paisagem.
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Me acuerdo que colgaste dos liebres despellejadas, en el 

escenario. Al medio, tu cuerpo semidesnudo, devorando una 

hamburguesa nos cuestionaba a todos con un gesto desa-

fiante. 
Lembro que depnduraste duas lebres esfoladas no palco. No 

meio, o teu corpo seminu, comia um hambúrguer, questionan-

do-nos a todos com um gesto desafiador.

Me acuerdo que detrás de Joana, un plástico de frigorífico y 
unas luces violetas y rosa frío, flotaban en el espacio.
Lembro que atrás da Joana flutuava no espaço um plástico de 
frigorifico e luzes roxas e rosa frio.

Me acuerdo que las fiestas invisibles se hicieron ver. Me 
acuerdo de llevar un traje de lentejuelas plateadas, al caer la 

tarde del 28 de septiembre en el patio de la palma. 
Lembro que as fiestas invisibles  se tornaram visíveis. 
Lembro-me de usar um fato de lantejoulas prateadas ao cair da 
tarde de 28 de setembro no pátio da palmeira.

Me acuerdo de llevar un mono rojo y unas gafas con ojos 

postizos. Me acuerdo que a pesar de la distancia, en nuestros 

cuerpos vibró el brillo de la noche y su sensualidad.

Lembro-me de usar um macacão vermelho e óculos com olhos 

falsos. Lembro que apesar da distância, nos nossos corpos 
vibrou o brilho da noite e a sua sensualidade.

Me acuerdo de las fronteras en el espacio, que nos permitían al 

mismo tiempo, estar juntos y lejanos.

Lembro-me das fronteiras no espaço, que nos permitiam estar 
juntos e distantes ao mesmo tempo.

Me acuerdo que no puedo recordarlo todo. 
Lembro que não consigo lembrar-me de tudo.

Me acuerdo que nuestros cuerpos estaban agotados. Y a pesar 

de ellos, dos sillas frente a frente se empezaron a encontrar en 

los speed dates. 
Lembro que os nossos corpos estavam exaustos. E, apesar 
disso, duas cadeiras frente a frente começaram a se encontrar 
nos speed dates.

Me acuerdo de ser la extraterrestre karaokera, popular, party 

casera. Me acuerdo de mover pupilas, cuerdas vocales, culos, 

piedras, hojas, consciencias.



Memoria poética y colectiva de un festival / laboratorio en el que nunca estuve

LAURA WIESNER

110

ARQUIVO DAS MEMÓRIAS POSSÍVEIS – DOCUMENTAÇÃO LINHA DE FUGA 2020

Lembro-me de ser a karaokera alienígena, popular, festa em 
casa. Lembro-me de mover pupilas, cordas vocais, cus, pedras, 
folhas, consciências.

Me acuerdo de mundos, del time is movement, del sueñoes-

cucha de Sarah, so we are nature and we are movimiento 
cuerpo >> ritmo

transposición >> cuerpo

Let’ s dance

Lembro-me de mundos, do time is movement, o sonhoescuta 
de Sarah, so we are nature and we are movimento
corpo >> ritmo

transposição >> corpo

Let’s dance

Me acuerdo de las camisas doradas de Michela & Jean… e tu e 

noi e lei fra noi d’amore meglio non dire haha. Waiting for your 

moment to fall on me. I Saw you trying, I saw you trying.

Lembro-me das camisas douradas de Michela e Jean … e tu e 
noi e lei fra noi d’amore meglio non dire haha. Waiting for your 

moment to fall on me. I Saw you trying, I saw you trying.

Me acuerdo de la expresión en el rostro de un hombre que 

miraba asombrado las croquetas de la última cena y la sonrisa 

de Vera mientras se pintaba una mancha iridiscente en el 

mantelplato con la salsaestrella.

Lembro-me da expressão no rosto de um homem que contem-

plava com espanto os croquetes da última ceia e o sorriso de 

Vera equanto pintava uma mancha iridescente na toalha de 

mesa com o molhoestrela.

Me acuerdo de la belleza de los cuerpos sosteniendo sus 

centros, sus brazos, sus melenas con la presencia de las barras 

de ballet en el salón de los espejos. 
Lembro-me da beleza dos corpos apoiando seus centros, seus 
braços, seus cabelos com a presença das barras de balé no 
salão dos espelhos.

Me acuerdo de percibir la tibieza de tus manos a través de la 

película transparente que nos separaba en el speed date.

Lembro-me de perceber o calor das tuas mãos através da pelí-

cula transparente que nos separava no speed date.

Me acuerdo que la última noche se iluminó con antorchas 

de fuego vivo. Me acuerdo del recorrido y la intimidad de las 
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imágenes. Del carácter ritual que tuvo para todos estos últimos 

momentos juntos. 
Lembro-me  que a última noite se iluminou com tochas de 
fogo. Lembro-me do percurso e da intimidade das imagens. 

Do caráter ritual que teve para todos estes últimos momentos 
juntos.

Me acuerdo que te ungieron de barro y flores, ssel.
Lembro que te ungiram com barro e flores, ssel.

 
Me acuerdo que conjuraste la tierra y las botellas pet para 

rasgar el velo de la sombra de la última noche. 
Lembro que conjuraste a terra e as garrafas de plástico para 
rasgar o véu da sombra da última noite.

Me acuerdo que te acompañé hasta el amanecer y fue muy 

importante ver contigo, el sol del día siguiente para cerrar el 

círculo de esta la linha de fuga.

Lembro que te acompanhei até o amanhecer e foi muito impor-

tante ver contigo o sol do dia seguinte para fechar o círculo 

desta linha de fuga.
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Manifiesta de 
artes vivas
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I

Caminhamos en los individualismos para la vida

Socialmente os villadedios fizemos romantismo 
bolchevista

Se escala revolución á sonámbulo antropofágico

Tecnizado de mundo es la modulación

Só Andrajoso
Enmascarado masacre imara expansible

Roteiros x7 just
bens termométrica pleasure

Degustación económica renovada nos une.
As a Font as a pluma aberta

Nemgum antiguo auxilio pé so happy to be índio

Algumas formas bens dignarios

Hidrología

Distribution morte morais dignarios sop
Vacina da ideias objetivadas
my song is for earth

 
A Morte da grammatica

Es búsqueda de equilibrio sin conquistas

Mas auxilio nos lei única o misterio do povos indí-

genas

Vida fomos try to turn advantage tricolor hp

Manifesto en negrita, fomos antropofagía magia 
mordida y aruñada

Over-abundance

No notía
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 II

Intente apagarlo eso que llaman nacionalismos

Parte de eu. Muerte natural a eso que llaman los 

nacionalismos

Pintar instinto pindorama conhecimiento das 

cosmos do o do ouro

Hipóteses onda garantía con homem de aguas?

vivemos con Oswald ao metodologías comecam 

líquidas?

Baile caribe- caraíba há que determinismo 

feichado?

Blanco silencio

 
Reage com the A do acreditar direcao, roteiros 
porque O  Levy Bruhl end.
Idéia prova espíritoos edosO as Lei ouro e Appendix

Tínhamos matriarcado truth cadaverizadas

Disposition came do corpo
O lábia make império direito
Ori sense informará sem cheio

How patriarca desvia-se e picturesque paz

Respondeu ao Caraíba antropófago

Vegetables encontrados forebears prova an subsis-

téncia

O not tinha gene saudade católica

Escleroses de mistério. Imagine epiphany and tepid

Homem portugueses

Homem cosmos

Cosmos portugueses

Homem homem

Homem portugueses homem

Por seo contar

Nao tomamo contra sua Cristo

Espíritu dos pensamento drug-free as vingativos

As Montain Montaig-ne

As praxis

Depois toma de Médicis
Nunca sober, criado románticas.
Somos the great martyrdom shouldn´t contra da 

totem.
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Hedonics todas

Self-denial 
Mas possibilidade contra catequeses

O tínhamos contra A Carnaval

as familias autoridades onze revoltas 
Só adivinacao cobra essa humana

contato traficados with practiced
Que especulativo against aventura de recusa-se

nao definida catequizados aparelhos meridiano

Comendo nos conseguiram especulação

Em praças dos vegetais puras incriados

muitas fatigados

Contra interior com com not Visconde

Consumed and concretistas of permanente

consciencia-lo mapa-mundi nunca palpável que

povos urbanas instrumentos anunciada straigtht-

-edge

Só be hedonics

fundamentalism sublimacoes sagacidade 
Absorcao queremos ateísmo amor

tinhamos injusticas mas individuo nao e finalidade
contra impulse do progresso estamos nas direitos a 

das no complexos
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Colofão

Esta documentación ficcional se terminó de editar en octubre 
de 2021, de manera remota entre Portugal, Brasil y Colombia.

Esta documentação fictícia terminou de editar-se em Outubro 
de 2021, remotamente, entre Portugal, Brasil e Colômbia.

Me acuerdo de Alain Michard, Alex Cassal, Carlos Queiroz, Catarina Vieira, 

Diana de Sousa, Gil Mac, Jean-Lorin Sterian, Joana Petiz, Jonathan Uliel 

Saldanha, Kátia Manjate, Keli Freitas, Laura Wiesner, Lula Pena, Márcia 

Lança, Mariana Ferreira, Massimiliano Casu, Michela Depetris, Paloma Calle, 

Renato Linhares, Romain Beltrão Teule, Sarah Elisa, SharonJuanqui, ssel, 

Tânia Carvalho, Vera Mantero, Xavier Manubens y Ynaiê Dawson, artistas de 
esta versión. También me acuerdo de Alexandre Valinho Gigas, Ana Soares, 

Catarina Saraiva, Catarina Silva, Hugo Pereira, Mariana Riquito, Marta Rodri-

gues, Pedro Cosme, Sara Constante, Sofía Dias y Vitoria Pigatto.
Lembro-me de Alain Michard, Alex Cassal, Carlos Queiroz, Catarina Vieira, 
Diana de Sousa, Gil Mac, Jean-Lorin Sterian, Joana Petiz, Jonathan Uliel 
Saldanha, Kátia Manjate, Keli Freitas, Laura Wiesner, Lula Pena, Márcia 
Lança, Mariana Ferreira, Massimiliano Casu, Michela Depetris, Paloma Calle, 
Renato Linhares, Romain Beltrão Teule, Sarah Elisa, SharonJuanqui, ssel, 
Tânia Carvalho, Vera Mantero, Xavier Manubens y Ynaiê Dawson, artistas 
desta edição. Também me lembro de Alexandre Valinho Gigas, Ana Soares, 
Catarina Saraiva, Catarina Silva, Hugo Pereira, Mariana Riquito, Marta Rodri-
gues, Pedro Cosme, Sara Constante, Sofía Dias e Vitoria Pigatto.

https://www.linhadefuga.pt/artistas/alain-michard
https://www.linhadefuga.pt/artistas/alex-cassal
https://www.linhadefuga.pt/artistas/carlos-queiroz
https://www.linhadefuga.pt/artistas/catarina-vieira-2
https://www.linhadefuga.pt/artistas/diana-de-sousa
https://www.linhadefuga.pt/artistas/gil-mac
https://www.linhadefuga.pt/artistas/jean-lorin-sterian
https://www.linhadefuga.pt/artistas/joana-petiz
https://www.linhadefuga.pt/artistas/jonathan-uliel-saldanha
https://www.linhadefuga.pt/artistas/jonathan-uliel-saldanha
https://www.linhadefuga.pt/artistas/katia-manjate
https://www.linhadefuga.pt/artistas/keli-freitas
https://www.linhadefuga.pt/artistas/laura-wiesner
https://www.linhadefuga.pt/artistas/lula-pena
https://www.linhadefuga.pt/artistas/marcia-lanca
https://www.linhadefuga.pt/artistas/marcia-lanca
https://www.linhadefuga.pt/artistas/mariana-ferreira
https://www.linhadefuga.pt/artistas/massimiliano-casu
https://www.linhadefuga.pt/artistas/michela-depetris
https://www.linhadefuga.pt/artistas/paloma-calle
https://www.linhadefuga.pt/artistas/renato-linhares
https://www.linhadefuga.pt/artistas/romain-beltrao-teule
https://www.linhadefuga.pt/artistas/ana-de-oliveira-e-silva
https://www.linhadefuga.pt/artistas/juanqui-arevalo
https://www.linhadefuga.pt/artistas/ssel
https://www.linhadefuga.pt/artistas/tania-carvalho
https://www.linhadefuga.pt/artistas/vera-mantero
https://www.linhadefuga.pt/artistas/xavier-manubens
https://www.linhadefuga.pt/artistas/ynaie-dawson
https://www.linhadefuga.pt/artistas/ynaie-dawson
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1. Este trabalho integra o escopo 
de pesquisa do Projeto Geo-

grafias Marginais (linguagem, 

poética, movimento), registrado 
na Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação - PRPPG, sob 
o número: 10228/2020, tem por 
objetivo principal o desenvolvi-
mento de diversas atividades de 
pesquisa, arte-cultura e divulgação 
científica a serem desenvolvidas 
no período previsto de 2020 – 
2025 desenvolvido pelo Grupo de 
Pesquisa RASURAS – Imagina-
ção Espacial, Poéticas e Cultura 
Visual (UFES/CNPq) e pelo GRA-
FIAS – Laboratório de Geografia 
Criativa (DEGEO/UFES).

Sobre a proposta “original” 
de documentação1

No meu primeiro esboço de projeto de documentação, precisei responder uma 
questão que me é bastante mobilizadora, pois ela buscava explicitar meu inte-
resse em trabalhar na documentação de eventos efémeros. Sempre tive especial 
interesse na observação atenta e minuciosa. Especialmente quando se trata de 
analisar processos e fluxos do cotidiano urbano, essa é uma postura que consi-
dero fundamental para um pesquisador. Meu método2 processo de obser-
vação dialoga de modo bastante profícuo com as premissas da pesquisa 
etnográfica urbana, especialmente daquela que trata o antropólogo Mas-
simo Canevacci (2004), que argumenta sobre uma “polifonia urbana” que 
se fundamenta na ideia de que devemos estranhar aquilo que é familiar e 
buscar nos familiarizar com o que é estranho, sempre tendo em mente a 
premissa do “olhar obliquamente o superconhecido”. 
A cidade, nesse sentido, é um grande caldeirão de eventos repetitivos e 
efêmeros acontecendo a todo instante. No meu entendimento, participar 
de um laboratório que lança mão dessa premissa e, mais ainda, busca na consti-
tuição de um comum partilhado seu escopo de trabalho, consuma-se como algo 
de fundamental importância para meu trabalho como professor, pesquisador e 
artista, espacialmente no âmbito das reflexões que venho desenvolvendo sobre 
espaço, cultura e linguagem. 
Tenho buscado, a partir do debate posto na filosofia pós-estruturalista, nos estu-
dos culturais contemporâneos e nos estudos pós-coloniais e decoloniais, inves-
tigar e produzir conteúdo acadêmico-artístico que trate de provocar o senso 
comum, questionar “verdades”, suspender qualquer tipo de pensamento automá-
tico e superficial. Busco, nos estudos urbanos contemporâneos e na sua relação 
com a arte e os estudos de linguagem, produzir material artístico e acadêmico que 
articule vídeo, fotografia e texto como potencialidades para minha pesquisa. No 
caso específico do tipo de pesquisa e atuação como professor, busco contribuir 
para o processo de construção de autonomia crítica e emancipação do pensa-
mento por meio de trabalhos acadêmicos e artísticos, atuando especificamente 

2. O artifício de sobrescrever 
uma palavra faz alusão a ideia de 
rasura, advinda da filosofia da 
diferença, onde o que está em jogo 
é a potência de variação daquilo 
que é o estabelecido e não o poder 
e a destruição como processo de 
transformação. Rasura, portanto, 
promove a transformação, sem 
retirar da cena aquilo que se quer 
transformar, pois interessa não a 
sua substituição, mas a sua amplia-
ção de possíveis.
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com pessoas afetadas por clichês e narrativas estereotipadas, dando-lhes, através 
de narrativa poética, a possibilidade de produzir sua própria imagem, sua própria 
história, sua própria narrativa.
Nesse ínterim, tenho buscado pesquisar e produzir conteúdo acadêmico e artís-
tico sobre o papel da cidade e seus fluxos na constituição de uma experiência do 
habitar o urbano na contemporaneidade, incluindo as questões ligadas ao corpo 
e da cultura visual contemporânea como produtora de uma nova racionalidade 
espacial. E é na relação imbricada dessas duas dimensões que esta minha pro-
posta de documentação se insere.
O arcabouço conceitual-analítico dessa proposta envolveu as premissas da filo-
sofia pós-estruturalista concernentes a: linguagem, corpo, pensamento, arte, 
cinema e política. Em especial, destacam-se como principais referências as obras 
de Gilles Deleuze (1997, 2007), Gilles Deleuze e Félix Guattari (2002), Jacques 
Rancière (2009, 2014), Carlos Skliar (2014), Gianni Vattimo (1992), Georges Didi-
-Huberman (2016) e Jorge Larrosa (2015), somente para citar alguns. 
Desenhei, portanto, uma proposta de documentação que seria realizada através 
de registros fotográficos e videográficos, registros sonoros e textuais, conside-
rando a partilha de conhecimento que se produz. Como intenção de produto 
deste laboratório, idealizei um catálogo digital de livre distribuição e acesso, mas 
também, desejando que fosse possível pensar num modo de torná-lo colaborativo, 
tanto na sua constituição, como na sua continuidade, como uma plataforma de 
código aberto que pudesse inspirar outras narrativas de observação das efemeri-
dades que ocorrem no mundo todo.
O produto desta documentação carregaria em si o caráter híbrido e experimental, 
tecido na diluição das fronteiras existentes entre texto, imagem, poesia e corpo, 
cujo propósito é delinear intersecções e contingenciamentos multi-escalares 
sobre as atividades realizadas durante o evento. A característica desses registros 
foi permeada por aspectos conceituais-estéticos que adesariam a reflexão sobre o 
olhar como um processo que se fundamenta a partir dos seus jogos de captura e 
aplainamento da subjetividade e, a partir daí, buscar potências de variação dessa 
experiência estética já tão automatizada e indiferente. 
Vale dizer que estou lidando com as escritas acadêmico-poéticas no sentido de 
que elas possam ser realizadas em caráter ensaístico e experimental. Por isso, 
nunca pretendi produzir uma cartilha, um atlas, um mapa ou nada que suscitasse 
a transmissão de informações catalogadas. No máximo, quis – e ainda quero – 
percorrer pelas bordas poéticas, provocando distorções da linguagem para que ela 
possa nos dar a ver outros modos de grafia, para além da gramática e da verdade. 
A poesia, pois, toca e faz tocar. É a rainha das ficções. Tira o uso literal das coisas 
e palavras do seu lugar comum. Estica horizontes, para lembrar Manoel de Bar-
ros, um dos maiores poetas brasileiros. Esse mesmo que, para fazer poesia, diz 
que é preciso desaprender oito horas por dia. Pois, para pensar em poesia como 
poesia, por poesia, não haveria de ser diferente.
Não há, no entanto, uma rigidez na sua forma/conteúdo, tendo em vista o seu 
caráter experimental. Ele pretende ser, sem dúvida, um incentivo para novas 
experiências, sejam elas com as imagens e/ou com as palavras. Não se espera 
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criar uma cartilha a ser replicada, mas, sobretudo, incentivar a produção de nar-
rativas próprias, múltiplas e variadas sobre as mais diversas localidades face às 
suas características únicas. No fundo, é contra “o perigo da história única” (vide 
Chimamanda Ngozi Adichie3) que esta proposta se coloca. Nas suas pala-
vras, “histórias importam, muitas histórias importam”.
Eis que alguns dias antes de viajar para Coimbra, tive minha passagem cance-
lada, em razão da Pandemia COVID-19, motivo pelo qual o período de realização 
do evento já havia sido modificado, de junho de 2020, para setembro-outubro de 
2020. Foi então que surgiu a necessidade de alteração do projeto de documen-
tação. Passaríamos, pois, a ter como material de trabalho não mais aquilo que 
seria fruto da nossa relação experiencial com o evento e sim, uma outra camada 
mediativa, oriunda do trabalho de documentação realizado in situ por dois cole-
tivos artístico4. 
A partir de setembro de 2020, começamos a lidar com a imensidão de tex-
tos, fotografias e vídeos, generosamente cedidos pelos Coletivos para nós 
documentadores. Foi então que me veio o debate promovido pelo cineasta 
Carlos Adriano sobre o “found footage”. Em suas palavras, o “cinema de 
reapropriação de arquivo” é

aquele “gênero” ou procedimento de produção audio-
visual que se apropria, recicla, reedita e ressignifica 
imagens alheias. O found footage poderia ser traduzido 
como “metragem [de filme] encontrada”. Mas como dar 
conta e canto ao que expressão guarda e segreda? O 
encanto do encontro. (Adriano, 2015, p. 63)

Apropriação, reutilização e encontro passaram, portanto, a serem a medida 
mesma do processo que resolvi chamar inicialmente de desdocumentação, numa 
alusão direta à poética de desaprendizagem (Barros, 2013), que me é alimento 
criativo. Nas palavras do poeta, “é preciso desaprender oito horas por dia”. É 
preciso “desinventar objetos”. Essa é a força inventiva que me mobiliza. Posterior-
mente, agreguei o “minuscular”, como um gesto de agir minoritário, num diálogo 
perene com Deleuze e Guattari (1995, 2002).
Ao longo desse ano que passou, chego aqui com uma série de práticas de docu-
mentação, aqui denominadas de arquivo-afeto, numa referência direta aos estu-
dos sobre performance e memória desenvolvido por Louis Van Den Hegel5. 
Ele explica que:

A memória, como nos lembra Gilles Deleuze (1991), não 
consiste apenas num ato de recoleção da experiência, 
mas deriva a partir de (e para) um poder criativo de rein-
venção: ao invés de reapresentar o passado no presente, 
a memória manifesta-se como um processo sem fim de 
mudança e diferença. Neste sentido, a memória, apesar 
de se expressar a partir de corpos e indivíduos, não pode 

4. O Coletivo Mundus (https://
linktr.ee/mundus) composto por 
Catarina Santos, Sofia Dias, Pedro 
Cosme, Mariana Riquito, Ana 
Soares e Vitória Pigatto; e o Crítica 
de Fuga (https://www.facebook.
com/groups/2645375189055313), 
composto por Alexandre Valinho 
Gigas, Carina Correia, Diogo 
Simões, Lu Lessa Ventarola e 
Ricardo Seiça Salgado. 

5. Professor of Gender Studies at 
the Department of Literature and 
Art and the Centre for Gender and 
Diversity at Maastricht University.

3. Cf.: https://youtu.be/D9Ihs-
241zeg
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ser contida, operando antes através de interligações afe-
tivas ou encontros criativos. (Hegel,  in: Madeira, Oli-
veira e Marçal [Coord.], 2019, p. 21).

O que fiz com tudo aquilo que tinha disponível passa exatamente pelas questões 
acima apontadas. Reinvenção provocada pelo modo com que atravessei e fui atra-
vessado pelas muitas grafias que encontrei. Documentação, senão, como compo-
sição. O que vem a seguir, trata-se disso. 
Deixo aqui, portanto, um convite-partilha para entrar em contato com as minhas 
grafias de atravessamentos, que nada mais são que experimentações de um pro-
cesso de liberdade e sensibilidade.
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#Arquivo-afeto 1
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Convite-partilha para uma grafia 
de atravessamentos

As ressonâncias se dispersam nos diferentes planos da 
nossa vida no mundo, a repercussão nos chama a um 

aprofundamento de nossa própria existência. Na resso-
nância, ouvimos o poema, na repercussão nós o falamos, 

pois é nosso (...) parece que o ser do poeta é nosso ser. 
(Gaston Bachelard, A Poética do Espaço)

O desafio dessa documentação é conseguir articular uma produção colaborativa 
a partir da experiência de cocriação, considerando a relação entre o extensivo 
e o intensivo espaço-temporal que se manifesta no exercício e no ofício de pen-
sar-dizer-fazer sobre. Isso talvez signifique considerar aspectos fundamentais do 
processo artístico e criativo, especialmente aqueles que tratam da autoria e do 
outro como parte de si mesmo. 
E assim, mesmo tendo recebido todo o material como um presente que afaga meus 
anseios, me pego paralisado diante da questão de como produzir uma documen-
tação a partir daquilo que foi registrado por outros. Eles talvez possam funcionar 
como esse lugar de encontro dessas muitas trajetórias que se entrecruzaram e 
ainda o estão a fazer. Peço licença para adentrar e seguir como os atravessamen-
tos, costuras e desalinhos feito nesse aqui e agora de possíveis. É a partir dessa 
perspectiva - a dos supostos impedimentos - que me deparo com uma potência de 
agir feita de poética, afeto e devir.
O registro de tudo aquilo que ocorreu no Linha de Fuga está aqui como o poema 
de que fala Bachelard. E eu escuto esse poema. Ele ressoa em mim. Meu corpo, 
como uma cartografia sensível, fotografa pelos pés o cheiro do sonho e os silên-
cios desse corpo-pele, que vibra e repercute aquilo que foi tornado meu. Ecos de 
um espaço extensivo que configura, no presente imaginado, uma grafia intensiva 
feita de alusões, sensações, desejos e sonhos. Conjunção de afetos que diluem 
fronteiras. Deslimites do que pode ser, diante daquilo que foi.
Fui tocado profundamente por esse gesto tão bonito e raro, que é o da entrega 
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total, do desapego. Oferecer ao outro aquilo que signifique talvez o transbordo de 
si mesmo é, para mim, um dos gestos mais necessários, especialmente em tempos 
de fragilidade e adoecimento de toda grandeza: democracia do movimento, dos 
corpos e da linguagem.
Diante das imagens que assisto, das palavras que leio e dos sons que ouço: meio. 
Todo processo é meio, mas todo meio é um começo. Peço licença para começar 
ou ou simplesmente ficar no meio. Porque, no fim, o que me restam são apenas 
sons, imagens e palavras:

Mas então veio a imagem. Distante. Como um desejo que se presentifica. Corpo 
que vibra nas entranhas de um além mar que me molha. Pés e pensamentos. 
“Quero dançar”, fez eco. Dança à dois, três… Emaranhamento de dispositivos 
sensíveis, cartografando afetos de um mundo-miniatura que se agiganta no chão-
-poesia dos pequenos agenciamentos: linhas de fuga de um corpo pele que respira 
o outro, o não-eu, o e-tu. Dança comigo, como quem “brinca de pensar”:

E foi nesse instante que a vontade de não ser séria 
chegou. Este é o primeiro sinal do animus brincandi, 

em matéria de pensar–como–hobby. E escrevi esperta: 
rol de sentimentos. Às vezes começa-se a brincar de 
pensar, e eis que inesperadamente o brinquedo é que 

começa a brincar conosco. Não é bom. É apenas frutí-
fero.” (Clarice Lispector, Todas as Crônicas)6 

Vou te contar um pouco mais dessa grafia de atravessamentos, que se inicia como 
jogo, um partilhar de alegrias, um brincar, uma documentação-brinquedo. Ela é 
feita de lugares, traços e pontos. Cartografia extensiva atravessada por agencia-
mentos intensivos. Dos locais oficiais onde ocorreram as atividades do Festival e 
Laboratório Internacional de Artes Performativas Linha de Fuga 2020, surgiu o 
tabuleiro que versa sobre respiração, confiança e pequenas alegrias partilhadas. 
Porque, no fim das contas, esse é o mapa-jogo que me interessa. Linhas de fuga, 
pontos de afeto: pode-se escolher uma delas, pode-se acrescentar outra. Pode-se 
escolher pares, trios ou até mesmo “solos”.  Eles são instrumentos, mas vocês são 
também esses elementos. Poder sentir o outro como mapa (Do estatuto do olhar 
e ser olhado). Grafar pelos afetos que nascem nos seus corpos, sejam eles linhas 
molares ou de fuga. E fazer do outro seu estímulo. Permitir-se traçar e rasurar 

Figura 01 Nuvem de pala-
vras do texto produzido por 
Alexandre Valinho Gigas sobre 
o sobre o anúncio do Festival 
e Laboratório Internacional de 
Artes Performativas Linha de 
Fuga 2020. 
Fonte: elaborado pelo autor

6. Cf.: https://amz.onl/1zPAIXw
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sentidos e emoções, diante desse jogo poético de criar mundos possíveis. 
No aqui e no agora, no amanhã e depois: brinquemos... 
Com as palavras, imagens. Com o espaço-tempo do acontecer. Inventar e desin-
ventar regras, agir.

Figura 02 “Peças” do jogo 
Linha de Fuga. Fonte: elaborado 
pelo autor

Figura 03 Tabuleiro do jogo 
Linha de Fuga. Fonte: elaborado 
pelo autor

Figura 04 Mapa dos locais 
onde ocorreram as atividades 
do Festival e Laboratório Inter-
nacional de Artes Performativas 
Linha de Fuga 2020. 
Fonte: elaborado pelo autor 
(adaptado Google Maps)

Figura 05 Polígono feito a 
partir dos locais onde ocorreram 
as atividades do Festival e Labo-
ratório Internacional de Artes 
Performativas Linha de Fuga 
2020. Fonte: elaborado pelo 
autor  (adaptado Google Maps)

Figura 06 Mosaico da minha 
(Carlos Queiroz) partida no jogo 
no Linha de Fuga. Fonte: elabo-
rado pelo autor
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Sim, essa é uma desdocumentação-corpo-mapa, que estica o horizonte (para lem-
brar a poética manoelesca7) espaço-temporal, e faz transbordar as narrativas das 
muitas memórias possíveis. Esta é parte de minha cartografia afetiva, minha pri-
meira jogada, com a qual encerro este rascunho. Uma poesia sonoro-visual8 que 
se propõe, tal qual um acidente musical, impelir alterações e modificações de 
desterritorialização e reterritorialização nos afetos por ela mobilizados.

 

7. Manoel de Barros é um reconhe-
cido poeta brasileiro.

8. Como a poesia sonora-visual foi 
produzida com técnica de multidi-
mensionalidade sonora (áudio 3d), 
peço que utilizem fones de ouvido 
para conseguir sentir os efeitos de 
uma melhor imersão.
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Cartografia afetiva 
poesia sonoro-visual

Quero 
dançar com as palavras

Antes delas serem 
paisagem para os olhos

corpo-poesia
– nascer (em ti)

Quero deitar nesse horizonte 
sensório e sensual

Que ao longe sussurra um futuro inventado para ser possível
respirar anseios clarificados pelo gesto repetido

Afinal, o futuro é sempre uma ficção
Ou fricção (?) 

escutar percursos e devires
(“deixar o espaço aberto para esticar o tempo”) 

desse 
chão ouvindo a pele

fluxos de desejo e sonho
reinvenção de um modo de agir

Respira...chão
Respira…
Respira...

E faz nascer nascimentos
o que te move?

– diferença!
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#Arquivo-afeto 2
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Escritos a partir de imagens como dispositivos intercessores: esse é meu segundo 
exercício de documentação. E é importante reconhecer esse movimento como um 
processo aberto, incerto e cheio de possíveis. O que está aqui é apenas um gesto, 
recortado para configurar uma desmemória, feita de memórias, pensamentos, 
imaginações surgidas nesse encontro, que são muitos. 
O que desejo agora é criar um pequeno catálogo, intitulado: “como não legendar 
imagens”, para seguir adiante, transpassando a lógica indicial da fotografia como 
atestado e espelho do real. Tampouco desejo a sua contraposição – o absurdo, 
como aquilo que não pode ser nem verdadeiro, nem falso (Sousa, 2012) ou ainda, 
o que está por trás: “o seu sentido latente a ser descoberto” (Sousa, 2012, p. 20). E 
o que desejo? O talvez como acontecimento, que é o próprio sentido:

Tanto por junções espaciais quanto temporais, a foto-
grafia aqui se apresenta como superfície de comportar 

incompossíveis [elementos que não podem se dar ao 
mesmo tempo]. Ela é pensada aqui como o lugar do 

acontecimento. E ela mesma, a fotografia, como o pró-
prio acontecimento. (Sousa, 2012, p. 27)

Meu gesto artístico, portanto, atua nesse lugar, gerando um encontro entre foto-
grafia e poesia. E não há novidade alguma nisso. Há apenas o transbordo, de 
legendas que não legendam, porque o que me interessa é esse ir adiante, assu-
mindo essas fotografias como um convite para a “de-iniciação”:

Pensar em definições que iniciam a conversa.
Uma definição inicial, inaugural. Uma de-iniciação.

Ou uma pré-finição. Uma não-finição. 
E assim sucessivamente. 

(Gonçalo M. Tavares, O Torcicologologista, Excelência)

Fotografias recortadas 
e legendadas9

9. Cf.: https://www.letras.mus.br/
ze-ramalho/49364/
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Porque “no descomeço era o verbo”, diz Manoel de Barros. Esse é meu protocolo:

No descomeço era o verbo.
Só depois é que veio o delírio do verbo.

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a
criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos.

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona 
para cor, mas para som.

Então se a criança muda a função de um verbo, ele
delira.
E pois.

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer
nascimentos — 

O verbo tem que pegar delírio.
(Manoel de Barros, Poesia Completa)

Meu recorte é, senão, feito de delírios. Porque não há (e nem quero ter) compro-
misso com a verdade, com a imagem como registro: máquina de configurações 
amesmadas e ensimesmadas, para que todo olhar, afeto e dizer o façam como 
um corpo que padece em tristeza. Eu quero vida, essa força movente, que nos faz 
agir e alegrar (vide a concepção espinosista: aumento de potência), ainda que em 
silêncio. 
Imagens como pistas e suas (des) legendas, portanto, como um sussurro, na 
expectativa que isso siga adiante. Não há começo e fim, somente bordas, zonas 
de contato. A legenda está aí ou lá, aqui e acolá. Diz e desdiz, ao mesmo tempo. 
Pode ser rabiscada, sobretaxada, rasurada. Apagada, reescrita. Eis um exercício 
de experimentação (e não de interpretação), como aquele em Mil Platôs:

Cada platô é como uma constelação de referências, um 
tabuleiro de peças que não possuem encaixe, mas que 
dependem das associações do leitor a fim de experi-

mentá-las. Sim, porque a leitura de Mil Platôs se trata 
de um exercício de experienciação, não de interpreta-
ção, tampouco de compreensão nos sentidos estritos 

desses termos. (Mossi & Oliveira, In: Medeiros & 
Hamoy (Orgs.), 2013, p. 3224)
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Começo com as imagens de Augusto Fernandes: 

Horizontes líricos: 
fissuras, suspiros e máscaras 
que não contemplam sua pró-
pria queda. Fraturas imateriais 
de tempos cartografados pelo 
transbordo do gesto. Acenos, 
brevidades e interrogações de 
um: – E se?

Grafia da grafia, pela. Eco de um 
olho-câmera sobre um corpo-
-árvore.
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Imagem-Pensamento.

Linhas e contornos que não 
querem o compromisso com a 
beleza, 
mas com a poesia como pensa-
mento. 

Porque tenho um corpo como 
rabisco, que não cabe dentro 
desse emoldurado campo de 
desejos. Corpo feito de silêncios 
possíveis e um sonho comido 
pela metade.
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Porque todo dia nasce um hori-
zonte que reivindica ser mais 
que refúgio e contemplação. 
Nela caminha o sonhador. 
Como um andarilho, ele organiza 
sua relação com o lugar-pai-
sagem 
de modo a encontrar ali seu 
alimento. Deixa pelo caminho 
marcas do tempo, fome e 
esperança. 
Eu, no seu rastro, sigo 
sonhando. 

– Eu também… 
– Eu também… 
– Eu também…

– Eu também… 
– Eu também… 
– Eu também…

– Eu também… 
– Eu também… 
– Eu também… 

– Eu também… 
– Eu também… 
– Eu também…
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E o que pode fazer essa boca 
cheia de linhas? 
Talvez uma fuga para dentro do 
outro, tal é a paisagem renegada 
de si.
– Alimento como transbordo…

– Como faço para chegar na rua 
dos sonhos? 
– Depende, estás à pé-le? 
– À vista sim! 
– Inverdade. 
– Segues à tua esquerda até o 
começo do fim. 
– Chegando lá, volta.
– Preciso ir. 
– Como?
– Fazendo...
uma FUGA PARA DENTRO

©Augusto Fernandes
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Reticências do fazer acontecer 
perenizado, porque o ontem é o 
agora… e essa é a memória que 
me basta. Afinal, do outro lado 
da palavra, há uma linguagem 
esperando para ser borrada pela 
bebida, música e caos. Sedução 
de possíveis como código 
transverso. Partituras escritas 
na partilha de interrogações 
enviesadas pelo que não cabe 
na incidência de dizer:  Agora?!

©Márcia Lança
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#Arquivo-afeto 3
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Como se estas fotografias fossem, cada uma delas, um frame de um filme, nasceu 
essa narrativa. As sequências utilizam imagens e texto de Pedro Cosme, com 
exceção da última, uma fotografia de Lu Lessa Ventarola. Eu estou no entre: 
inserindo desalinhos e composições para que, ao serem sequenciadas, passem a 
dizer uma da outra. Exercício de invenção de um storyboard/decupagem10:  
poética ficcional para desenhar uma documentação possível.
 

1ª SEQUÊNCIA – CASA DE PEDRO – INT/NOITE

FADE IN
PLANO FECHADO 
PLONGÈE

A câmera se aproxima lentamente da palavra “frágil”.
 

CLOSE

Ao fundo escuta-se apenas um murmúrio de Pedro e o barulho da fita ade-

siva utilizada para embalar suas caixas. 

De repente, escutamos o barulho de um vidro quebrando, sequenciado pelo 
telefone que toca. 

Pedro atende.

CORTE

Desdobramentos de uma 
decupagem poética

10. O exercício se inspira nas mui-
tas formas de se fazer um roteiro, 
uma decupagem e um storyboard, 
trazendo todos os elementos que 
são característicos desses três 
processos;
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2ª SEQUÊNCIA – CASA DE PEDRO – EXT/NOITE 

PLANO MÉDIO
CÂMERA PARADA

Escutamos a voz (off) de Pedro, em lamento: 

Voz off.

A minha voz tremeu e os meus olhos ficaram um 
pouco enxaguados. Não estou habituado a delimi-

tar-me pela palavra. A linguagem é conservadora e 

cristaliza o quadrado onde habito. Ouvir os outros a 

delimitarem o seu próprio quadrado é uma experiên-

cia inigualável. Fico orgulhoso e corajoso ao obser-
var como os outros são expressivos e dão signifi-

cado a palavras soltas. Cada quadrado é diferente 

e quando manipulado de forma engenhosa deixa 

até de parecer. A linguagem é talvez o elemento 

mais fundamentalmente conservador que estrutura 

as nossas vidas, mas a sua subversão tão ruidosa 
quanto tranquila demonstra como dialogicamente 

podemos soltar-nos uns aos outros com a palavra. 

Sinto-me tenso ao escrever e ao ler, mas essa sensa-

ção desaparece no último ponto final.

O som do pedalar entra na cena.

CORTE

3ª SEQUÊNCIA – VIELA – EXT/NOITE 

TRAVELLING FRONTAL

Pedro pedala em direção ao beco escuro. 

O personagem ao seu lado esquerdo não reage à sua passagem.

Ele segue adiante.

FADE OUT
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4ª SEQUÊNCIA – RUA – EXT/MADRUGADA

PLANO FECHADO
FADE IN

TRANSIÇÃO de som do pedal da bicicleta misturado com a respiração ofe-

gante de Pedro. Seus pensamentos (em voz off) se confundem com o som de 
beber água vorazmente. Ele estava pedalando por horas seguidas.

Voz off.

O que é o invisível? O invisível é estrutura, direção 
sem aparente origem. Contranatura, serve-se da 
rua para demonstrar os quadrados que compõem 
o espaço público e social. Quadrados invisíveis que 

incorporamos e reproduzimos, através do discurso, 
mas também da cinética física tão inata quanto 

reflexiva. A mimese da dança inflama noites sem fim 
em busca de algo que só nas cinzas do amanhecer 

conseguimos encontrar. Há quem pense que é uma 

sensação de pertença pura – não pertencer a nada 

a não ser ao momento, ao corpo coletivo em êxtase 
que se une e dissolve sucessivamente sob sons hip-

nóticos.

CÂMERA NA MÃO (começa a demonstrar confusão)
PANORÂMICA VERTICAL (TILT UP)

ZOOM IN
 

FADE OUT
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5ª SEQUÊNCIA – PRAÇA – EXT/MADRUGADA

PLANO MÉDIO (fora de foco)
PANORÂMICA LATERAL

SLOW

TRANSIÇÃO de som do pedal da bicicleta misturado com a respiração ofe-

gante de Pedro. Seus pensamentos (em voz off) se confundem com o bur-
burinho das pessoas que ele observa.

Voz off.

Somos células, verdadeiro e uno corpo coletivo, que 
se move em conjunto, sem direção individual. O início 
é difícil, esbarramos uns nos outros e cedo ficamos 
encurralados. Revolvemos como um só para solu-

cionar este problema coletivo. Ao aumentar a velo-

cidade ficamos mais leves, mas também mais instá-

veis e descontrolados. É difícil manter a coesão. O 

truque é olharmos uns para os outros e não para o 

chão, comunicar sem falar e sentir um único fluxo 
a percorrer cada uma destas células. De seguida 
abandonamos esta formação única. Somos agora 

livres de outra forma.

CORTE

6ª SEQUÊNCIA – RUA – EXT/AMANHECENDO

PLANO AMERICANO

FADE IN
CÂMERA NA MÃO (acompanhando uma pessoa dançando)
SLOW

Voz off.

Ainda assim, dançámos e sorrimos. Talvez seja isso o 
mais importante e revolucionário, num momento de 
aparente estática inescapável. Voltaremos a dançar 

em breve, tendo em atenção a importância dos dife-

rentes quadrados que nos limitam. 

FADE OUT
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7ª SEQUÊNCIA – ESTAÇÃO – EXT/DIA

PANORÂMICA VERTICAL (TILT UP)

ZOOM OUT
SLOW

Efeito-silêncio: som do vento, que se mistura com o de uma respiração 
calma. As plantas “dançam”.

CORTE

              

FIM
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Escrever 
é talvez trazer à luz esse agenciamento do inconsciente, 

selecionar as vozes sussurrantes, 
convocar as tribos e os idiomas secretos, 

de onde extraio algo que domino 
Eu.

(Deleuze; Guattari, 1995, p. 25)

Eis a política da língua que exerço aqui, a de uma grafia como rumor de um nome 
próprio, que só existe como fragmento-agenciamento, ou como dizem Deleuze e 
Guattari, como “conjunto das vozes concordantes ou não de onde tiro minha voz” 
(Deleuze; Guattari, 1995, p. 25). 
Nesta documentação, minha voz (grafia) nasce então desses usos, tornados possí-
veis como variação de encontros, ou melhor, nasce desse fazer encontrar eu-eles, 
eu-tu, eles-eu, tu-eu, nós-entre. Uma relação, sobretudo, de independência entre 
essas constâncias, formas, coisas e linhas. Independência como liberdade para: 

intervir nos conteúdos, não para representá-los, 
mas para antecipá-los, retrocedê-los, 

retarda-los ou precipitá-los, 
destacá-los ou reuni-los, 

recorta-los de um outro modo. 
(Deleuze; Guattari, 1995, p. 29)

Não me apetece, portanto, falar ou tratar dos documentos como se fossem regis-
tros apenas, no sentido restrito de captura de signos-constantes, como uma 
clausura de possíveis. Afinal, o agenciamento coletivo “concerne ao uso dessas 
constantes em função das variáveis interiores à própria enunciação” (Deleuze; 
Guattari, 1995, p. 27 - grifos meus). 

Fronteiras-movimentos-corpos-territórios, 
agenciamentos
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Variações: fazer encontrar para fazer variar. Perceber o normativo para fazê-lo 
outra coisa possível. Apontar forças estabilizadoras e, ao mesmo tempo, promo-
ver linhas de fuga. Estas são questões tratadas por Deleuze e Guattari (1995). Eles 
explicam que os agenciamentos possuem “lados territoriais ou reterritorializados 
que o estabilizam” mas, sobretudo, engendrar “picos de desterritorialização que 
o arrebatam”: linhas de fuga... 

_L_i_n_h_A_s_

                         de encontro 
e fuga

Linha um
distância como fronteira 

Linha dois
emoção como diluição dessas fronteiras

Linha três
percurso e encontro a partir dos afetos mobilizados pelas imagens

Linha quatro
cores como emoções difusas

Linha cinco organizadas num 
 h      o      r      i      z      o      n      t      e

desimetrias

feitas de imagens organizadas: cor, 
e-moldurando poesias: sentir?  

perenizado pelo estilhaçar quebradiço da pureza que habita 
um suposto cada-um um um um um um um um um um um um um um um um um 
um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um 
um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um 
um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um 
um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um 
um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um
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Um agenciamento não comporta nem infraestrutura e superestrutura, 
nem estrutura profunda e estrutura superficial, 

mas nivela todas as suas dimensões em um mesmo plano de consistência 
em que atuam as pressuposições recíprocas e as inserções mútuas.

(Deleuze; Guattari, 1995, p. 34)



Grafias de atravessamentos. Arquivo-afeto de um corpo-mapa e sua desdocumentação minuscular

ANTONIO CARLOS QUEIROZ FILHO

151

ARQUIVO DAS MEMÓRIAS POSSÍVEIS – DOCUMENTAÇÃO LINHA DE FUGA 2020

“eu escuto a cor dos passarinhos” 
(Manoel de Barros) 
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“Sou livre para o silêncio das formas e cores” 
(Manoel de Barros)
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“As coisas muito claras me noturnam” 
(Manoel de Barros)
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“O fim do mar colore os horizontes” 
(Manoel de Barros)
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Fotografia, paleta de cores, estratos dominantes, inclusões e exclusões, variáveis 
visíveis e invisíveis, códigos, marcas, sobreposições, palavras e o sussurro da poe-
sia: variáveis do agenciamento aqui proposto, como contextualidade aberta aos 
atravessamentos rizomáticos que atuam na identificação de suas composições. 
Eis: compor (e não, opor) e propor um entre de “variações contínuas”, territórios 
de passagem, fronteiras-movimentos, ou o “medium” deleuze-guattariano: 

“que não comportam início nem fim”
(Deleuze; Guattari, 1995, p. 40).

Bernardo é quase árvore.
desregula a natureza:

Seu olho aumenta o poente.
(Manoel de Barros)
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A estética desta documentação tem sido atravessada pela relação entre o poder 
das constantes e suas potências da variação: o que para mim consiste num dizer-
-movimento, como tão bem nomeia Gonçalo Tavares, no seu livro “Atlas do 
Corpo e da Imaginação: teoria, fragmentos e imagens”. Ao tratar do discurso e 
da ação na perspectiva de uma certa autoria (e é isso que me interessa), ele nos 
diz que, por sermos tanto proprietários de um corpo humano, quanto de uma 
língua humana, somos autores dos nossos movimentos porque “em certo sentido 
não apenas os faço, como também os digo”, e arremata propondo a ideia de uma 
“recitação de movimentos, da mesma maneira como nos referimos à recitação de 
poemas” (Tavares, 2013, p. 170). 

Recitação de movimentos

Somos seres, portanto, que habitamos um entre no dizer-fazer que é nosso e, por 
esse motivo, reconhecemos a “potência de inovação e forças criativas” e produção 
de “novos afetos” (Lins, 2012), advindas desses processos de encontro e criação 
de zonas impuras.
Brinco então com a superfície da tela/folha, na sua relação de limite entre centro 
e borda. Sigo na companhia das fotografias de Pedro Cosme, propondo aproxi-
mações e distanciamentos, mudanças de posição e um entrar em contato como 
convite para o agir ativo e um devir minoritário. 

Cartografia dos afetos

Que a importância de uma coisa não se mede com fita 
métrica nem com balanças nem barômetros etc. 

Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo 
encantamento que a coisa produza em nós.

(Manoel de Barros, Memórias inventadas: as infâncias 
de Manoel de Barros.)

Minuscular os horizontes 
do possível
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Conquistar a língua maior
 para nela traçar línguas menores 

ainda desconhecidas. 
Servir-se da língua menor

 para por em fuga a língua maior. 
O autor menor 

é o estrangeiro em sua própria língua.
(Deleuze; Guattari, 1995, p. 55)

Numa escala onde a distância entre dois pontos não se mede por fita métrica, a 
medida dessa conversão seria proporcional ao meu desejo de ter estado num lá, 
onde não houvesse um aqui-distante. Porque minha escala é intensiva. 
A cada reunião, a cada palavra ouvida, a cada texto lido, cada imagem, cena, 
silêncio… meu corpo vibrava em alegria e não quero a correspondência entre o 
1cm no mapa e os quase 7490km que, de algum modo, nos separaram.

bordas 
ao centr-o
festejos 
de lingua-gem
deriv-
açõe-s
de-
vir
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Só existe devir minoritário
Devir-mulher

(Deleuze; Guattari, 1995, p. 56)

O senhor das metamorfoses se opõe ao rei hierárquico invariante. 
É como se uma matéria intensa se liberasse - um continuum de variação.

(Deleuze; Guattari, 1995, p. 60)

Transformar as composições de ordem em componentes de passagens
(Deleuze; Guattari, 1995, p. 62)

diante da grafia do outro,
minuscular, 
políticas da escrita em nós
pontos de convergência e composição
com-posição
fazer ecoar sentidos
sentir
fazer sentir
agir
a-diante

#minuscular
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As verdadeiras casas da lembrança, 
as casas aonde os nossos sonhos conduzem, 

as casas ricas de um fiel onirismo, 
rejeitam qualquer descrição. 

Descrevê-las seria mandar visitá-las.
(Gastón Bachelard, A Poética do Espaço)

Como num sonho, percorri lembranças inventadas e, com isso, senti-me livre, 
senti alegria. Eis um gesto democrático por excelência. Democracia que foi a 
pauta do Linha de Fuga 2020:

“O que podemos?” 
fez e continua fazendo eco em mim.

Como lugar de escuta, partilha e criação coletiva, o Linha de Fuga promoveu uma 
política dos afetos feita de uma polifonia escalar orientada para a constituição de 
um comum possível.

eco de possíveis...

Como uma praça que se pode cruzar e chegar inteira (Catarina Vieira), ou como 
um parque onde todos podem entrar (Alessandra Rodríguez). É como um sopro 
que reverbera e faz ecoar (Ana de Oliveira e Silva). 
É organização, luta e vida (Massimiliano Casu). É despudor (Alex Cassal), incer-
teza (Paloma Calle); e povo (Gil Mac). Como uma tela que emite nossas cruciali-
dades (Diana de Sousa), assistimos a esse sonho lindo que ainda não experimen-
tamos de fato (Laura Wiesner). 

Por isso, olhemos para esses ideais como união, totalidade e igualdade (Tânia 
Carvalho) e participemos ativamente da vida política (Xavier Manubens): eis 
nosso grande desafio e nosso presente (Eriko Jane Takeno). Sigamos com essa 
prática constante de escutar e ser escutado (Juanqui Arévalo). 

Desdocumentação
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Celebremos nossos direitos à nossa liberdade de expressão, à verdadeira infor-
mação e seu caráter plural (Vera Manero), o que por vezes nos é roubado (Keli 
Freitas). Oportunidades iguais, trajetórias e percursos distintos (Kátia Manjate), 
mediada por sistemas de representações e valores (Michela Depetris). 
Mas também, democracia é como amor, o que não se confunde com relaciona-
mento (Jean-Lorin Sterian). Utopia viva (Ynaiê Dawson): a de podermos existir 
em todas as vertentes da existência humana (Mariana Ferreira). Eco silencioso: 
respeito!!! (Ssel), responsabilidade (Alain Michard) e a justa desobediência (Joana 
Petiz), na tentativa de encontrar pontos em equilíbrio (Luis Fernandes). 

Por isso, dancemos à verdadeira democracia (Romain Beltrão Teule): 

La digna rabia 

Ohh seremos inmortales esta noche
ohh seremos inmortales esta noche
Late en mi corazón
La energía primordial
Sangre de rebelión
Las ganas de luchar
Un sonido de amor
Salió de la oscuridad
Y una noche de cumbia
Un grito de guerra
Hace estallar
Basta de seguir esperando
Voy romper con los que me están dominando
Solo tu y yo no somos suficientes
Hoy quiero que se levante mi gente
Bailar cumbia y construir la democracia
Libertad y autonomía a la raza
Digna Rabia con su baile calavera
Energía primordial la noche entera
Cumbia verdadera democracia

https://youtu.be/QgAVO9e3IV0
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11. Formatado de acordo com as 
normas da APA.
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Linha de Fuga 2020170

Em setembro do ano passado, o 

Mundus recebeu um convite de 

última hora do Festival Linha de 

Fuga para integrar a sua equipa 

de documentação, em parceria 

com o Carlos e a Laura, retidos 

do outro lado do Atlântico por 

conta da pandemia. O Mundus é 
um coletivo mediático, criado em 

2018 por estudantes de Coimbra, 

com o propósito de apresentar 

à cidade um jornal impresso que 

suscitasse uma reflexão crítica 
sobre o passado, o presente e o 

futuro, interseccionando temas 

internacionais, nacionais e locais. 
A proposta do Linha de Fuga 

puxou-nos para fora do nosso 

espaço de conforto, da análise de 

questões sociais através de factos, 

e trouxe-nos para o domínio do 

sensível, da estética e da arte. O 
objetivo era sermos os olhos da 

Laura e do Carlos, descodificarmos 
e codificarmos o que víamos, 
sentíamos e fazíamos ao longo do 

festival, através dos inúmeros meios 

à nossa disposição - da fotografia 
ao vídeo, do desenho à escrita. 
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O Mundus é composto por moléculas 
em permanente alteração, que se 
foram solidificando e dissolvendo 
enquanto decorria o Linha de Fuga. 
O trabalho aqui apresentado 
demonstra isso mesmo. Diferentes 
formas de presença, de observar e 
de transmitir aquilo que foram as 
longas semanas do Festival.

Mapa Mental Coletivo do 1º jantar nas Tricanas
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Ilustrações feitas durante o 
concerto de abertura do Linha de 
Fuga, com Lula Pena na Casa das 
Artes Bissaya Barreto
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Cada um no seu quadrado
(Sobre a Oficina Fiestas 

Invisibles, de Paloma Calle e 
Massimiliano Casu)

O que é o invisível? O invisível é estrutura, direção sem aparente origem. A 
festa invisível vê através desta estrutura e imagina o corpo coletivo no sentido 
contrário ao movimento natural. Contranatura, serve-se da rua para demonstrar 
os quadrados que compõem o espaço público e social. Quadrados invisíveis que 
incorporamos e reproduzimos, através do discurso, mas também da cinética 
física tão inata quanto reflexiva. A mimese da dança inflama noites sem fim em 
busca de algo que só nas cinzas do amanhecer conseguimos encontrar. Há quem 
pense que é uma sensação de pertença pura – não pertencer a nada a não ser ao 
momento, ao corpo coletivo em êxtase que se une e dissolve sucessivamente sob 
sons hipnóticos. Quem procura a festa procura repetir ad infinitum esta sensação 
– encontrar-se e perder-se simultaneamente neste espaço.

A festa invisível parece procurar uma outra verdade. O corpo coletivo não pode 
ser sempre algo exterior a nós mesmos. Não pode ser sempre mais do que a soma 
das suas partes. Não pode ser sempre fugaz e escapista. A festa invisível destapa 
este mito, construindo uma narrativa que se centra mais no que nos faz procurar 
esta sensação. Como é que eu danço e porque é que eu danço assim? O que é que 
me trouxe a mim e a estas pessoas até aqui? O que significa esta prática coletiva? 
Ofegantes e alucinados cruzamos olhares e emulamos movimentos. Na caixa 
negra do Convento de São Francisco começámos por tentar perceber isso através 
diversos exercícios – discursivos e não discursivos. As poesias de cada um saíram 
da caneta para o papel, do papel para a voz e da voz para esta ampla caixa negra 
que parecia tão isolada do mundo lá fora.

A minha voz tremeu e os meus olhos ficaram um pouco enxaguados. Não estou 
habituado a delimitar-me pela palavra. A linguagem é conservadora e cristaliza 
o quadrado onde habito. Ouvir os outros a delimitarem o seu próprio quadrado 
é uma experiência inigualável. Fico orgulhoso e corajoso ao observar como 
os outros são expressivos e dão significado a palavras soltas. Cada quadrado é 
diferente e quando manipulado de forma engenhosa deixa até de parecer um 
quadrado. A linguagem é talvez o elemento mais fundamentalmente conservador 

Pedro Cosme
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que estrutura as nossas vidas, mas a sua subversão tão ruidosa quanto tranquila 
demonstra como dialogicamente podemos soltar-nos uns aos outros com a pala-
vra. Sinto-me tenso ao escrever e ao ler, mas essa sensação desaparece no último 
ponto final. O exercício seguinte procura explorar o abandono dessa tensão de 
uma forma não discursiva.

Somos células, verdadeiro e uno corpo coletivo, que se move em conjunto, sem 
direção individual. O início é difícil, esbarramos uns nos outros e cedo ficamos 
encurralados. Revolvemos como um só para solucionar este problema coletivo. 
Ao aumentar a velocidade ficamos mais leves, mas também mais instáveis e 
descontrolados. É difícil manter a coesão. O truque é olharmos uns para os outros 
e não para o chão, comunicar sem falar e sentir um único fluxo a percorrer cada 
uma destas células. De seguida abandonamos esta formação única. Somos agora 
livres de outra forma. Deitamo-nos no chão, alongamos e escolhemos uma música 
para ouvirmos e dançarmos em conjunto, sem que ninguém saiba qual a música 
que as outras pessoas escolheram. A playlist que emerge daqui congrega estados 
de espírito específicos bem como contextos que ainda não conhecemos total-
mente. É o primeiro dia da oficina.

O que se seguiu foram trinta minutos de dança sancionada pela Direção Geral 
da Saúde (DGS). O suor acumula-se nas máscaras, mas os corpos são livres, longe 
do olhar de escrutínio público. Há meses que apenas danço inebriadamente em 
ocasiões proibidas. Esta é uma dança sóbria e intensamente reflexiva, sob focos 
de luz brilhante. Desaprendo o quadrado que me delimita e percorro a sala na sua 
totalidade executando movimentos que tento imitar parcialmente daqueles que 
cruzo. Sinto estas bonitas pessoas sem restrições enquanto os meus braços estão 
presos ao meu corpo. Ao longo dos dias seguintes vão ficando mais leves e fluídos 
e o meu olhar já não está no chão ou na vastidão negra em que o insisto encerrar. 
Reconheço as restantes células deste corpo coletivo e embora os movimentos não 
sejam coordenados, a coreografia que emerge é de sublime libertação.

Ao longo dos vários exercícios, os quadrados invisíveis que estruturam a vida 
de cada um dos participantes da oficina ganham relevo e são subitamente demoli-
dos coletivamente através da dança. É um processo conjunto em que nos conhece-
mos. O objetivo da oficina é apresentar ao público esse mesmo processo, porém, 
é impossível replicar a imersão das duas semanas de preparação do mesmo. O 
resultado a que chegamos é uma performance de diálogo com o público numa 
réplica de festa higienizada, com quadrados delimitados no chão por ordem da 
DGS. Não há bebida nem demais aditivos, apenas a força da música, dxs MC’s 
que vão gritando questões para a audiência e xs dançarinxs que colocam em evi-
dência os movimentos a mimetizar para que uma resposta seja evidente e para que 
uma coreografia que intersecciona o individual e o coletivo emerja.

É difícil fazer uma festa com esta dimensão de sucessiva introspeção e liberta-
ção debaixo de tamanhas restrições. Ainda assim, o público parece aderir pouco a 
pouco, embora sem a exuberância de uma noite infinita. Acabou de anoitecer e os 
quadrados de que nos tentamos emancipar através da dança são reificados pelos 
quadrados reais desenhados com fita no chão. Outra dificuldade que me aparece 
na cabeça é a raiz deste processo. Não consigo perceber se as pessoas que se aba-
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nam e replicam os movimentos à minha volta compreendem a profundidade da 
raiz do questionamento. Percebem a questão – “cuidas de alguém?”, “tens medo 
de andar na rua à noite?” – e percebem que diferentes questões causam diferentes 
movimentos nas diferentes pessoas. Há padrões de movimento que emergem, 
de acordo com a idade, o género ou a etnia. Estes padrões criam sensações de 
pertença, mas esta não é uma pertença puramente abstrata de individualidades 
percorridas por vetores de desidentificação identitária, como numa rave. Estes 
são padrões de movimento que refundam a identidade coletiva sob prioridades 
desconsideradas. A festa cristaliza uma miríade de invisibilidades. 

Talvez se os quadrados no chão não estivessem lá esta experiência ganharia 
um novo significado. Com o toque, o cruzar, o esbarrar e o empurrar para passar. 
Talvez com copos levantados no ar e sucessivamente estilhaçados, atingiríamos 
uma nova profundidade. Ainda assim, dançámos e sorrimos. Talvez seja isso o 
mais importante e revolucionário, num momento de aparente estática inescapá-
vel. Voltaremos a dançar em breve, não descurando a importância dos diferentes 
quadrados que nos limitam. 

©Pedro Cosme
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