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I made a website.
My speaker comes from below the earth and below the sea. I tried to make this statement 
visible by pressing my finger onto my speaker and see if I could reach all the mineral and 
organic matter from which it is made. In the website, I follow the chain of materials that 
compose it step by step. Each page consists of a photo of a material involved in the pro-
duction of my speaker. Each page leads to another page and I only stop when I get to the 
raw material, the one that made all the others possible.
From its appearance, this website looks flatly objective, it presents the materials in the 
most objective possible way. 
In some pages, however, it is hidden a text, far more personal. In the source code of the 
website, I wrote the result of my research about how  these materials are exploited. Just as 

it is possible to use a speaker every day in a lifetime without ever knowing anything about 
the materials from which it is made, one can also check this website every day in a lifetime 
without ever knowing of the information I have included in the source code.
In these texts I also try to zoom in. I can start by describing the big companies which are 
extracting oil from the ground, and end up writing about the hair color of a man who belongs 
to the social committee of one of those companies. 
This is the expression of my subjectivity, researching about complex issues. 
This is a genealogical try out about subjects that I do not master at all, as much as I do not 
master the web format I am using. To create this website, I had to be taught computer 
programming by my roommate, Jules Serra. 
It’s a one-sided and failed attempt to reach out to what there is.

aline combe e rita natálio (editorial)
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Right-click anywhere on the page. Select Display the source code of the page
or View page source.

Open my website. 
Use Google Chrome, or Firefox, but not Safari.

alinecombe.com/enceinte
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P u b l i c a ç ã o a r t é r i a c o r o n a a r P a n d e m i a
ProximidadearteconcentraçãoajuntamentoPossível

Esta publicação resulta de um conjunto 
de encontros entre o grupo de participan-
tes de PACAP 4 — Programa Avançado de 
Criação em Artes Performativas promovido 
pelo Fórum Dança e curado por João dos 
Santos Martins, a partir de um seminário 
teórico que organizei no contexto do curso 
em Fevereiro e Abril de 2020.

O programa geral de PACAP 4 começou 
as suas atividades em Janeiro de 2020, tendo 
sido subitamente abalroado pela suspensão 
de aulas presenciais no dia 12 Março no con-
texto da pandemia provocada pela SARS-
coV-2. Tratando-se de um grupo internacio-
nal, um certo número de alunxs regressaram 
aos seus países mais constantes de residência, 
enquanto outrxs ficaram reféns em Lisboa 
durante os meses da quarentena, separadxs 
das suas redes afetivas e isoladxs num país 
ao qual tinham acabado de chegar. A decisão 
de regressar às aulas em formato online, tor-
nou-se uma fonte de amparo para conviver 
com o choque de uma solidão profunda em 
apartamentos alugados temporariamente, 
vistos em suspenso, notícias de parentes e 
amantes em outros continentes. 

Ainda antes da quarentena obrigató-
ria, tínhamos desenvolvido em Fevereiro 
de 2020, um seminário de uma semana que 

relacionava as perspectivas emaranhadas 
entre arte, antropologia e ecologia, rela-
cionando aspectos da violência política e da 
negação da diferença que resultam na pode-
rosa crise antropocênica atual. O desafio que 
nos colocámos foi o de pensar uma impera-
tiva alteração dos modos de pensar e pra-
ticar artes performativas, perante o espec-
tro de uma violência colonial alucinatória e 
um desmembramento forçado das noções 
de humanidade e natureza no corpo do pen-
samento moderno ocidental. Passámos por 
leituras ecofeministas, referências da cha-
mada “viragem ontológica” e dos estudos 
do Antropoceno, como Isabelle Stengers, 
Viveiros de Castro, Anna Tsing, Donna 
Haraway, Kathryn Yussof, entre outrxs.

Não havia ideia de dar continuidade a este 
seminário, mas quando fomos confinadxs 
dentro dos nossos espaços domésticos, pro-
pus retomar os encontros em Abril de 2020 
mediados por reuniões online. De facto, estava 
claro que a “imperativa alteração dos modos 
de pensar e praticar artes performativas” já 
estava em prática e que era o momento de 
fazer algumas experiências, ainda que sem 
o objetivo de cumprir uma meta ou um pro-
jeto. Assim, as sessões que desenvolvemos no 
período de quarentena em salas de videocon-
ferência com mini-grupos de 2 a 5 pessoas, 

passaram a ser matéria para uma atividade 
de escrita acompanhada, falando-se ocasio-
nalmente de uma possível publicação final. 

Talvez o mais interessante a reter des-
tes exercícios seja a tentativa de atribuir 
uma dignidade às artes verbais e, particu-
larmente à escrita, algo que muitas vezes 
parece ameaçar a prática de dança, vista 
como uma arte sem palavras ou avessa ao 
discurso, por muitxs que a praticam. São 17 
textos que não necessariamente partilham 
um interesse temático ou formal, a não 
ser o contexto de asfixiamento provocado 
pelo confinamento e a dificuldade no pro-
nome pessoal coletivo. A escrita, podendo 
ser performativa, poética, ensaística ou 
um caminho para a reflexão sobre práti-
cas (algo como “notas de artista”, “diários” 
ou “cadernos de campo”), foi marcada por 
uma atenção particular às práticas de cada 
participante e à dilatação do espaço entre 
o que gera certa prática e a sua possível 
partilha/comunicação com outrxs. Digo a 
mim mesma que assim se pode talvez fazer 
prosperar um pronome plural sem intenção 
de uma apropriação ou de uma identifica-
ção com esse pronome. Assim se sustenta 
o “tu” dos mundos. 

Boas leituras!

RITA NATÁLIO — EDITORIAL

2020, o ano que muitxs (como eu) podiam ter sonhado na infância 
como o Ano da Teleportação da Matéria, o Ano do Transporte Público 
por Nave Espacial, o Ano das Mutações Híbridas de Crianças-micélios, 
o Ano da Comunicação e Celebração de Plantas Humanóides, foi afi-
nal o Ano da Exaltação do Ar. Um vírus afetou as trocas respiratórias, 
revelou o sistema das trocas globais, exaltou as trocas cibernéticas. 
Um vírus, operando na fronteira entre vida e não-vida, trouxe a 
notícia: sem concertação e solidariedade entre grupos sociais, entre 
estados, entre humanxs e extra-humanxs, todxs afectam todxs. O 
sistema, representado por políticos larvares como trump e bolso-
naro, tentou contra-argumentar: que se morrerem X, não morrem 
xs melhores Y, então melhor que morram de uma vez e desamparem 
a loja. A população mundial estava em choque, pois 2020 era tão 
velho que parecia novo nos seus modos de mandar matar e deixar 
morrer. Então, como um balanço ininterrupto sobre globalização, 
vozes de diferentes pessoas operando no epicentro temporário da 
pandemia apontaram para uma coexistência da distopia e da uto-
pia colocando, frente a frente, os limites do capitalismo frenético 
que o vírus replicador colocava e o horizonte de uma ética possível 
das conexões globais, escapando ao argumentário dos estados e 
da uberização das vidas. O epicentro europeu do vírus agoniou no 
presentismo de sua desdita: milhões de vidas governadas à teledis-
tância por medidas repressivas embora desejadas, aguardaram a 

restauração da normalidade, ignorando que a normalidade jamais 
foi normal e que o crescimento exponencial da epidemia corres-
pondia ao crescimento exponencial da sua vulnerabilidade. Que 
vais comer amanhã? Terás trabalho amanhã? Consegues beber um 
copo de água sem segurar no copo? Consegues abraçar sem tocar? 
Para quarentenas garantidas às vidas governadas à teledistância, 
fronteiras foram delimitadas dentro de casa, entre pessoas que se 
amavam mas ficaram restritas a seus modelos familiares unicelulares. 
Barreiras tomaram as ruas e os diálogos (o que estás aqui a fazer? 
devias estar em casa!). Separações da pele e prisões da kinesfera 
decretaram a falta de massa corporal aconchegante para abraços 
extra-domésticos. No movimento entre fronteiras, foram então 
posicionados corpos que podem (ou devem) morrer, mensageirxs de 
mercadorias para xs que não merecem morrer. Assim se continuou 
a praticar extrativismo em movimento. Para as quarentenas não 
garantidas, expiou-se exponencialmente a violência e o risco que 
certas populações representam e irão representar ainda mais no 
futuro próximo, já que tudo bem, vírus podem ser expostxs a vírus. 
Foi assim que muitos corpos (como o meu), samambaias das escalas 
mínimas e máximas de opressão, confinados em salas de videoconfe-
rência ou na cama, se tornaram a própria generalização da ideia de 
pandemia, congelados por dentro, suspensos na pele, conectando 
olhos e pontas dos dedos à maquinaria hiper-global do desastre. 

aline combe e rita natálio (editorial)
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O leão tem cotovelos que dobram para baixo.
Suas patas dianteiras avançam com os cotovelos vindo por baixo. 
Sempre tem bastante o peso do corpo sobre as patas dianteiras. 
Quando senta. Quando deita.
O peso nunca sai das patas dianteiras, 
nem por um milésimo de segundo,
para se acomodar mais no eixo,  
no centro do corpo.
As mãos como patas tem os dedos dobrados,
de modo que as unhas sempre estejam em contato com o chão. 
Com a última falange bem esmagada, por causa do peso.
O olhar é meio para uma diagonal baixa, sem focar.
Tentar mais receber as imagens, deixar que venham até os olhos
do que impor uma fixação em
alguma direção espacial ou algum objetivo de trajetória. 1

O olhar não premedita onde vai chegar. 
O leão não vai até o espaço, o espaço que vai até o leão.
Aqueles leões estão apenas existindo. 
Mas não é pra tentar imitar o leão.
Embody the lion.
Vamos escolher alguns padrões para corporificar.
E se deixar ser afetado por esse corporificar.
Aqueles leões não estão fazendo nada, apenas existindo.
Aqueles intérpretes não estão fazendo nada, apenas existindo.
Se não for assim, não dá pra ser leão.

Me lembro de um jamais vu. 
Jamais vu é o contrário de déjà vu,

Ou seja, aquela sensação súbita de nunca ter vivido isso antes. 
Foi em uma aula de tai chi downing2,

num momento em que, depois de uns 50 minutos de prática,
a instrução foi “agora pousa as mãos sobre os joelhos, fecha os 

olhos,
e não faz nada”.

Não Faz Nada.
Por que naquele momento não fazer nada não significou 

dorme?,
deita?,

cai?,
morre?,

faz o que quiser?
Porque, com a prática,

já tinha um monte de coisa acontecendo dentro do corpo:
a respiração, a sustentação da coluna, o olhar já calmo e para 

dentro.
Não precisava mais raciocinar sobre isso.

Já eram ‘ações’ inerentes àquele corpo naquele momento.
Não fazer nada, aqui, não está no lugar de não fazer absolutamente 

nada,
no sentido da negação de uma possível ação.

Está na elaboração física e mental
de um estado de não produção, para além daquele momento.

Ou, um pouco mais além, não premeditar uma ação
desejando que esse fazer nada seja apenas um momento de 
preparação.
Ele não é a preparação para nada. Ele já é.
Não fazer nada como uma prática de não premeditar.
Senta no chão com as pernas cruzadas.
Escolhe uma das mãos e a apoie sobre a perna.
Feche completamente a mão com a palma virada para cima.
Deixe o olhar direcionado para a mão, 
apenas como testemunha do acontecimento, 
não como 'premeditador' do futuro do movimento. 
(Ser observador de uma coisa que acontece em você, 
mas fora do seu lugar de controle. Sem premeditar ou controlar o 
percurso exato),
e tira o foco do resto do corpo, tensões e atenções desnecessárias.
Coloca um timer de 5 minutos. 
A ideia é abrir a mão, com o mínimo de tônus possível, 
ou, o tônus necessário,
num movimento contínuo, em 5 minutos.
(E também dizer que a ideia não é acertar o tempo… ele existe como 
referência para a prática).
Ou seja, a partir do momento que você dá o start,
a sensação é de uma micro velocidade constante, 
sem pausa, sem acelerar ou ralentar3.
A mão, os dedos, as articulações, assim, ausentes de premeditações 
visuais e musculares, acham-se libertos para realizar micro- 
-movimentos que nossa coordenação aprendida desconhece como 
fazer. 
Faz parecer que seu corpo tem muito mais possibilidade de 
movimento do que as limitadas ideias que temos pra ele enquanto 
ambições mecânicas e estéticas.
Faz parecer que premeditar formas para nós mesmos é de uma 
intenção boba e reducionista.   
Eu filmei uma vez minha mão abrindo em 5 minutos em time-
lapse. Foram uns 20 segundos de micro-movimentos articulares 
que, mesmo consciente das minhas habilidades motoras, seria 
impossível ensaiar minha mão para que ela produzisse tudo aquilo 
conscientemente. 

1876 e a palavra 'performance' é bastante usada para qualificar 
o desempenho de cavalos de corrida.

O animal é treinado para correr até seus limites, 
seus corpos são transformados, 

esculpidos para obter esse resultado. 
Início do século 20 e a ideia de 'performatividade' é bastante usada

para analisar qualidade de máquinas.
Carros.

Obter resultados excepcionais.
Estabelecer records.4

Alta performatividade. 
Projeção exata do lugar no qual se almeja chegar.

Projetar resultados perfeitos e melhores do que todo o resto do 
mundo. 

Projeto como um objetivo fixo, estagnado e indiscutível.
Projetar pra gente é premeditar. 

Premeditar pra gente é produzir.
Produzir nem que seja ansiedade em não estar produzindo. 

Ouvi dizer de um livro que se chama “Por que as zebras não têm 
úlceras?”5

As zebras não têm úlceras porque elas não estão sempre com medo 
ou esperando pelo ataque do leão.
Elas só se lembram que existe o perigo quando o leão aparece.
Um privilégio tem a zebra? 

Corrida
de Cavalo
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Fui procurar vídeo de leão fazendo nada no Youtube.
E é beeeem difícil de achar.

Porque só aparecem vídeos de leões caçando, 
comendo presas,

fugindo, 
correndo, 

enfrentando hienas.
A vida do leão vista pela nossa curadoria.

Não premeditar é perigoso.
Fazer nada é perigoso.
Hacer nada nas praças de Madrid 6

e a polícia se perguntando qual era a estratégia de ação, 
e em que momento a coisa ia explodir.
Explodir mesmo é não premeditar.
Perigoso mesmo é não te premeditarem. 

A inércia física e mental da produção.
A disposição permanente ao desejo.

A produção de sentido porque o fazer nada por si só não tem 
sentido.

A famosa frase impositiva e inerente às nossas vidas:
“O trabalho dignifica o ser humano”.

E daí tem as variações, eternas sobreviventes, ao longo dos anos:
“O trabalho liberta”,

já diriam os letreiros dos campos de concentração na Alemanha 
nazista.

"Esse pessoal não quer trabalhar!", 
como se diria em Portugal.

“Não pense em crise, trabalhe”,
propaganda do governo brasileiro no ano de 2016 pós golpe.

“Milão não para”,
se recusando a aderir quarentena durante a pandemia. 

#obrasilnãopodeparar, 
seguindo o exemplo de Milão. 

Que significa que a economia não pode parar.
Que significa que a produção não pode parar.

Que significa que a gente não pode estar fazendo nada.
A gente não pode não estar produzindo.

Não pode não premeditar.
Não pode não projetar. 

Nem pela sobrevivência física,
e acabar morrendo em prol da produção.

Performatividade – nas artes – 2020.
Mas a gente escreve projeto,
então a gente tem que projetar. 
Projetar enquanto imaginar algo que tem afetos como ponto de 
partida, 
mas não se sabe exatamente o resultado final. 
(E se não existir sentido sem afeto?7)
Esses dias voltei ao estúdio, pós quarentena de um mês e meio, e só 
queria andar. 
Metrônomo em 111 bpm: como um hamster preso, botei-me a 
caminhar no pulso, em círculo, durante uma hora e meia. 
Comecei de máscara e a quis tirar para beijar meu próprio braço, do 
mesmo jeito que fazia quando era adolescente e queria treinar pra 
quando beijasse pessoas reais. Agora, quanto tempo a gente vai ficar 
sem poder tocar uns aos outros? Então quis chorar e não conseguia. 
Abri meus olhos, como em Laranja Mecânica8, para ressecar minhas 
pupilas, e chorei. O fake choro que vira choro real. Lip sync da cena 
llorando do Mulholland Drive9. Pero No Hay Banda, it’s all an illusion. 
E ri em 111 bpm. Até me sentir cansada, suada, cambaleante, pós 
bêbada e feliz. Sobrevivente já no 5° dia de carnaval, no meio de um 
chorume10 pós último bloco. Qual é o pulso médio das multidões de 
carnaval? Aquelas multidões tão apertadas que às vezes parece que 
se vc subir seu braço, não consegue baixar mais. Então lembrei da 
história do homem que um dia resolveu subir um dos seus braços e 
não desceu nunca mais. Algumas versões dizem que ele não estava 
contente com o tanto de guerras no mundo e quis inutilizar sua maior 

arma: seu braço de atirar. 26 de fevereiro a.c.11 e eu estava no meu 1° 
carnaval em Lisboa. 12 de maio d.c. e o mundo inteiro não consegue 
mais premeditar nada. Projetar mais nada. Me lembrei da imagem do 
cavalo que só corre pra tentar ser o mais rápido de todos. E comecei a 
correr em 111 bpm. E lembrei da vez que andei de bicicleta sem blusa 
ou biquíni ou soutien. Outro jamais vu, nunca tinha sentido o vento 
batendo nos peitos antes. E percebi que, ter que ter sempre os peitos 
cobertos, além de ser uma privação moral, é também uma privação 
sensorial. Às vezes o cavalo não quer ganhar nenhuma corrida. Só 
quer correr pra tomar um pouco de vento nos peitos.

A vida não é para ser útil. Isso é uma besteira.
A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para 

ela.
A vida é fruição. A vida é uma dança.

Só que ela é uma dança cósmica 
e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária, a uma 

biografia:
 alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou uma cidade, 

inventou o fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço…
Tudo isso, gente, é uma historinha tão ridícula! A vida é mais do que tudo 

isso. […]
Nós temos de ter coragem de ser radicalmente vivos. E não negociar 

sobrevivência.12

Natália
Mendonça

1 - A prática sobre embody the lion faz parte da pesquisa de Scarlet Yu e 
Xavier Le Roy para a peça Low Pieces e nos foi proposta durante o PACAP 4.
2 - Prática conduzida pelo bailarino e coreógrafo brasileiro Eduardo Fukushima, 
durante um workshop de três meses no Sesc Vila Mariana, em São Paulo.
3 - Prática proposta pela bailarina e coreógrafa brasileira Michelle 
Moura, durante um workshop no Sesc Belenzinho, em São Paulo.
4 - Bojana Cvejić em sua conferência Rhythm, Poetry, Intensity, ocorrida 
em maio/2016 no CA2M — Centro de Arte Dos de Mayo, em Madrid.
5 - Citação feita por João Fiadeiro, coreógrafo português, 
durante um workshop parte da programação do PACAP 4.
6 - Manifestações ocorridas em Madrid no ano de 2011.
7 - “Não existe sentido sem afeto” foi uma reflexão proposta por André Lepecki 
durante uma fala na Oficina Cultural Oswald de Andrade (São Paulo, junho/2016), 
ação que integrou o projeto Entre fronteiras artísticas da Cia das Atrizes.
8 - A Clockwork Orange (1971) de Stanley Kubrick.
9 - Mulholland Drive (em português do Brasil, Cidade 
dos Sonhos), 2001, de David Lynch.
10 - “Chorume” dos blocos de carnaval é uma expressão usada para descrever 
o lento e festivo momento de dispersão nas ruas logo após o término do 
bloco. Pode também ser entendido como um momento indivíduo, e perma-
necem agarrados uns aos outros como um último desejo de não se deixar 
singularizar. O termo faz alusão ao chorume do lixo, aguinha suja que escapa 
do saco de lixo, normalmente resultante da decomposição de alimentos.
11 - “a.C.” e “d.C.” que usualmente significa “antes de Cristo” e “depois 
de Cristo” aqui é usada para sugerir alguma mudança de paradigma num 
mundo em pandemia como “antes do Corona” e “depois do Corona”.
12 - Fala de Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista e escritor 
brasileiro, durante o Intensivo Sim encontros propostos pela comu-
nidade online O Lugar que aconteceram em janeiro de 2020.
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Na Coréia do Sul, existe uma competição de se fazer nada, a Space 
Out Competition. Concebida pela artista visual WoopsYang em 2014, 
a competição é proposta tal como uma performance massiva, na qual 
“os participantes são considerados performers que transmitem a ideia 
de que fazer nada é importante1”.

O evento dura 90 minutos, e aqueles que não seguem estritamente a 
regra do “não fazer nada” são eliminados. Os participantes não podem 
dormir, nem rir, ou olhar o relógio, nem usar seus telefones celula-
res. Trata-se realmente de fazer nada. Eles podem ir ao banheiro e se 
hidratar. No entanto, é necessário notificar os juízes antes.

WoopsYang conta que enfrentava uma síndrome de esgotamento na 
época, e sofria de ansiedade por não conseguir fazer nada. Ao perce-
ber que não estava sozinha, pensou que talvez as pessoas se sentiriam 
melhor fazendo nada se fizessem isso em grupo. 

Há uma série de movimentos pelo mundo, fora do campo da arte, 
que incentivam práticas similares com o intuito de propiciar momen-
tos diários de ócio. O designer brasileiro Marcelo Bohrer, por exemplo, 
fundou o Clube do Nadismo em 2005, também após uma experiência 
de síndrome de burnout, quando vivia em Londres. Desde então, o 
Clube de Nadismo tem organizado encontros em praças e parques 
onde, durante 40 minutos, os participantes permanecem deitados, 
sem fazer coisa alguma.

No ano de 2017, a única ação que fui capaz de fazer em meu estúdio, 
muitos e repetidos dias, foi deitar no chão, por horas, a olhar para as 
superfícies das coisas ao meu redor, simplesmente porque não tinha 
forças para nenhum outro gesto (e algumas vezes observei que meu 
corpo deitado sem forças era também uma coisa entre as outras, uma 
espécie de continuidade das superfícies). 

Era premente deixar as coisas trabalharem por mim (a palavra ‘tra-
balho’ agora me incomoda. Mas as palavras são selvagens, não podem 
ser domesticadas). Então, comecei a indagar como aquele “não fazer 
nada” poderia ser um gesto artístico, e também político. 

Posso pensar em alguns exemplos, tais como a série de fotogra-
fias Artist at work (1978), em que o artista conceitual croata Mladen 
Stilinović aparece repousando na cama em diferentes posições, ou os 
famosos Bed-in for peace (ou Bed Peaces) de Yoko Ono e John Lennon 
(1969), em que o casal passava até uma semana na cama, em quartos 
de hotel, para protestar a favor da paz. 

Naqueles dias no estúdio, a contingência de um corpo sem forças 
me levou a pensar a inação como uma prática — o que acabei por 
propor em contextos institucionais, no formato de situações políti-
co-pedagógicas instaladas no espaço público.

O projeto Área de Nadismo nasceu, então, dentro do setor educa-
tivo do Museu da Casa Brasileira2, como parte da programação das 
Oficinas da Calçada, oferecidas pela instituição.

As oficinas visavam captar a atenção e a curiosidade das pessoas que 
não frequentam espaços culturais usualmente, além de convidá-las 
a participar de uma atividade atravessada por temas e experiências 
de algum modo relacionados à casa, ou lar, ou por vezes à falta disso.

Instalada no espaço público em frente à sede do museu, a Área do 
Nadismo era um convite a uma “inatividade”, em meio à principal 
avenida de uma das áreas comerciais mais importantes de São Paulo.

Nesse ambiente cheio de veículos, bicicletas e pedestres apressados, 
a sugestão (ou, por vezes a tentação, ou por outras, convocação) era de 
que as pessoas dessem uma parada para se abster de fazer qualquer 
coisa por alguns minutos, em uma área verde delimitada, equipada 

com cadeiras de praia, tapetes, almofadas, protetores auriculares 
anti-ruído e máscaras de dormir. (Sempre fui fascinada por móveis 
deixados na rua, como cadeiras, sofás, colchões, mesas, e também 
pelo modo como, por vezes, eles compõem um ambiente de lar sem 
casa. Esses objetos que acolhem e continuam a superfície do corpo 
em repouso, e guardam a memória de sua presença). 

São Paulo é conhecida como a cidade que não pode parar. Uma 
megalópoles, com mais de 12 milhões de habitantes, vivendo em 1521 
km2, onde locais públicos de descanso e lazer são raros. 

Convive-se com um estranho paradoxo entre o público e o privado. 
Por um lado, o espaço público frequentemente se configura como um 
lugar estéril, desconfortável, em que o corpo está sempre de passagem 
(nunca de paragem). Por outro, ele se torna uma extensão do privado, 
seja por ocupações comerciais, seja por modos de vida precários.

É a cidade que, em 2016, elegeu um prefeito cuja campanha trazia o 
slogan “Acelera São Paulo!”. Uma campanha comprometida em revo-
gar as políticas de trânsito e mobilidade da gestão anterior, relativas 
à redução da velocidade máxima nas ruas e avenidas, e também as 
políticas sócio educativas, de acolhimento a moradores de rua e usuá-
rios de crack, entre outras. Além disso, o slogan informava sobre a 
aceleração do processo de privatização dos equipamentos públicos e 
de gentrificação. A título de ilustração do impacto das novas medidas, 
após 6 meses de “Acelera São Paulo!” o número de mortes em acidentes 
de trânsito aumentou em 75%.

No momento em que a Área de Nadismo surgiu, “fazer nada” era 
algo que parecia não apenas necessário, algo que poderia questionar 
esse modus operandi da cidade, mas também utópico, capaz de realizar 
um corte na superfície do mundo.

Fazer nada, ali, foi, muitas vezes, uma maneira de perceber o pró-
prio corpo e o ambiente ao redor, uma forma de escuta, de refle-
xão, de resistência às multi violências da vida cotidiana. E sobretudo 
“fazer nada” continha (ou contém) a potencialidade do que poderá 
surgir depois desse “nada” — que será provavelmente algo invisível 
a olho nu (existe um jogo de palavras entre Área de Nadismo e “Área 
de Nudismo”, e quando penso na relação entre estar nu e não fazer 
nada, não consigo evitar de imaginá-los como uma necessidade pri-
meira e fundamental). 

A ativação do trabalho na calçada consistiu, a maior parte das vezes, 
em dedicar tempo para conversar com as pessoas. Afinal, não é assim 
tão fácil fazer nada, permitir-se descansar, ou empregar o tempo 
sem finalidades, sobretudo num contexto em que a questão da pro-
dutividade é imposta a todo o tempo. Não apenas por não existirem 
locais de acolhida, mas também porque o nadista, pode ser tomado 
por vagabundo, ou artista… 

Agradecimentos à Rita Natálio, Alina Folini, Bianca Zueneli e Maria 
Abrantes, por incentivarem a escritura desse texto. Ao André Reinach, 
Beth Ziani, Carlos Barmak, Cibele Lucena, Dayves Augusto, Flavia 
Mielnik, Marcos Gorgatti, Mariana Galender e Selma Maria Kuasne, 
pela convivência e colaboração no Educativo MCB. À Cris Burger, 
Claudio Ferlauto, Elisa Band e José Cavalhero pelos comentários e 
contribuições. Ao Paulo Monteiro por todo o resto.

Não temos nada
melhor a fazer

Suiá Burger Ferlauto

1 - Em:  https://www.spaceoutcompetition.com
2 - Entre 2017 e 2019 fiz parte da equipe do Educativo MCB 
como educadora e colaboradora das Oficinas da Calçada.
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Four symbols are outside for a walk, talking about their 
work as performing artists.

They are: ∆, ß, ∞, ð 

∆: In the nineties I started working with my company 
on a project that would take place in 2001, I sacri parchi 
comuni (“The sacred communal parks”). It was entirely 
based on surprising the population of a small village 
inside a natural park in Italy. We decided that the min-
imum duration would be one week for two mysterious 
characters, who had to start by themselves in the vil-
lage, and a few hours for the closing event that included 
other elements of the artistic crew; in this final event 
the set-up was revealed. It was necessary to consider 
staff and resources for the documentation, which was 
fundamental for the outcome of the project.

I brought some words we wrote after we observed a 
problem: 

The communities that live inside natural parks are often 
reluctant to accept the restrictions they are subjected to. 
Their worries are related to their economies or the limits 
given to individual initiative, or to the damages created by 
animals. But on a deeper level, it seems like there is an old 
intolerance towards a spontaneous and unproductive lifestyle, 
especially when money is at stake. The running institutions 
of these parks take care of dissent and organise meetings in 
which specialists explain the importance of the park to the 
population, using scientifically correct terminology.

The park embraces what we, humans, citizens, individuals, 
see as a spontaneous and unproductive life, since it’s the area 
where marginal human actions take place. “Marginal” stands 
for what the dominant value system considers as such, for 
example waiting, staying in silence, being surprised, wan-
dering, asking for hospitality, working for free. In fact, it is 
in these actions that human communities can find contact 
points with the spontaneous life that parks protect.

Parks are the original stages, the sacred woods. They 
are mythical places where we preserve and protect not only 
nature but the roots of culture as well. In the parks, among 
the communities living there, one can still imagine a myth-
ical happening, an event able to start a little revolution, in 
which the cultural hero is no longer the giant that trans-
forms nature, but the wanderer aware of being nature.

We saw this separation between the life in the park and 
the life outside of it. The park is protected and controlled 
so that natural life can continue without the interference 
of human activity. Outside is chaos, human activity is con-
trolled, regulated, hindered.

The point of departure of our work was therefore con-
ceptual. In the communities of people living in natural parks 
we observed this reluctance when it came to follow the rules 
of the park itself. The people living outside of parks consid-
ered the ones living inside as lucky, but the ones living inside 
were bothered by all the rules related, for example, to con-
struction. We decided to act, with a certain ideology in mind, 
to try and give another point of view on what the park could 
mean, when not only a protected area with certain plants and 
animal species. Since we make theatre, we used this as our tool.

We had already stopped working in the cultural sector since 
we couldn’t recognise ourselves in it anymore: soon after we 
started working with theatre we decided to go out of the build-
ing of theatre itself, and away from the usual theatre audiences. 
At the same time, we were already living in the countryside, and 
observed every day the surroundings of our house. We decided 
to start working to create not only the event of a theatre per-
formance, but an interaction with a specific community.

Acting with a community meant starting by creating the 
premises to be listened to by its members. By slowly entering 
in the community we wanted not to be complete strangers. 
We came to the village as wanderers, and in the end our game 
was uncovered, in a final moment that happened as a feast.

What we tried to create during that time was a new model, 
adaptable to other occasions, and to different parks, thought 
to be a model to establish a reciprocal communication 

between two different communities: the inhabitants, and the actors 
who come from outside the park.

If we wanted to see if this model worked or not, we would have to 
go back to the park after some time and be scientists: analyse, meas-
ure, catalogue — but it never happened due to lack of time.

This is the action we invented and played: One morning two men 
appeared in the major square of the village. They spent the night there, 
protecting themselves with paper and cartons. They wore old uni-
forms, seemingly the ones used by forest services. They waited until 
a certain number of people noticed them, then started walking in the 
village and stopped over the most crowded places. They observed and 
they listened. Throughout some days they would manage to recon-
struct the mythical history of the community that hosted them, and 
this identity would then be represented in a final event.

ß: What you say is very interesting. Recently I’ve changed my focus 
in performing arts and started thinking about how to create pieces 
in which time is expanded, so-called durational pieces. Durational 
pieces have existed already for some time, in different ways. Most 
often, either the audience is required to stay for the whole length of 
the piece, or they are free to come and go.

I’m interested in finding what is the spectrum of possibilities to 
experience time together.

I’m interested in duration without concentration.

∆: What do you mean with that?

ß: I mean something — being it a workshop, an action, or a perfor-
mance, in which  a group is called to be together or happens to be together 
— that lasts in time and doesn’t require an active concentration by the 
participating audience. We know that we get sudden ideas or better under-
standing when we are not focused on anything in particular. I thought I 
could do the same in my work: let it happen for a certain amount of time, 
without requiring a specific attention, like “now I’m watching something”. 
I’ve never thought about the surprise effect that you used in your work 
as an expedient to make this happen, but indeed, why not?!

Many artists are now focusing on the process of making, of coopera-
tion between performers and audience, rather than the moment when 
the performance is done. One of the reasons is probably related with 
the ideas one tries to engage with in art, for which the one-hour-for-
mat isn’t enough, or the exhibition isn’t enough, or it’s not appropriate. 
Performances now take the form of workshops, group talks, happenings... 
Many forms I even don’t know about, and possibly they go together with 
a desire for confrontation and the eagerness of feeling part of a group. 
Perhaps it would be valuable to come together to answer some issues or 
questions, so that, as a group, we can gain more knowledge.

What is very interesting in what you told us is that the wanderers 
in that village spent many days seemingly without a plan about how 
long their stay would last, or what their intentions were. So, in the 
way I imagine it, their presence was something that people could 
forget about, and were only reminded of when they went shopping, 
to the bar, or when they walked around.

∆: Yes, in that performance the set-up was that after the arrival of 
the two wanderers in the village, they would enter the bar and claim 
to have found a wallet. The owner of the wallet would be called and 
he would offer hospitality to the two people as a reward. They would 
stay around five days, gain the trust of the inhabitants, help with the 
work in the fields, propose surreal activities such as siesta courses, 
exhibitions with objects found in the village that were hung on the 
trees, readings from the etymological dictionary in bars at break-
fast time, evenings of magic tricks. They would go into the woods to 
“read” the ancient stories in which humans and other species were 
tied together by communal roots. Above all they would try to find 
out if the community had a shared dream or a shared wish. If some 
existed, they’d try to evoke it. If not, they’d try to give birth to it. This 
is what happened on the seventh day in the closing event. But before 
the performance finished, the two wanderers disappeared.

ß: All this sounds like a game, it seems funny while coming from 
a serious ideology. It seems like an educational project, but it’s not 
completely. It’s a performance in which the audience isn’t aware of 
being an audience and didn’t choose to be. It seems like a big joke.

Your project touches on some issues I’m dealing with at the moment: 
if I make art to try to know more about the world around me — so that 
my actions can have a value for the people (or other living beings), I 

In order to change, w
e need to spend tim

e together
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don’t need specifically to perform. I chose performing arts because it 
deals with time, space and people. But in the end it’s a form with which 
people can gain knowledge and offer new viewpoints, just as any other.

Sometimes when I hear myself it seems I’m going out of the realm of 
art, so far that it becomes... nothing. It’s very difficult to come to agreement 
with my ideas. I don’t find myself completely fitting in the cultural indus-
try. It doesn’t seem to be the place where I can completely reach my aims, 
but at the same time it gives me a lot of freedom. But also, it gives me the 
idea that my presence is excessive. There is already so much out there, that 
perhaps my work is not needed. Audience members and audience makers 
(artists, organizers, programmers, technicians, journalists, curators and so 
on) already have access to what they are looking for, which is great, and 
should continue happening — and can’t stop happening — but I believe it 
can’t be only in one direction, addressed to the same group.

I find that other communities that don’t have access to art may 
benefit more from it, if they’re interested. Limitations can be many: 
living away, not having money, being incapable of attending (at home, 
at work, in prison, in hospital...) or only not finding it useful, and not 
caring about it. On this point one of my main questions is: If someone 
doesn’t want to do something, they won’t do it. So what to do when 
the majority of people think that art is useless? — I don’t know. 

I started thinking about the format of workshops in order to get 
in touch with others who might benefit from them, from learning 
something new in order to think and share something new. One of 
my goals is to propose a topic for discussion to a group and to check 
what happens. The discussion doesn’t need to involve words solely.

I am interested in learning by knowing people more. This requires 
time, conversations and actions.

Sometimes a dance class, for example — this is something I know 
well —, can be a way to learn more about ourselves. It’s not so much 
about talking but about doing. So people do it and they change. I have 
done it and I’ve changed, and seeing this in myself I thought it may 
be interesting for others to experience. This change isn’t necessarily 
related to the dance class itself. The class is an excuse to physically 
train something else, related to ourselves and the others, for example 
dealing with the limits of our body, or dealing with the difficulty of 
coming to an agreement with others, or explaining ourselves to others, 
listening to others, doing a certain movement at the same time as 
others and so on. It depends on the kind of attention one puts onto it.

∞: What you’ve just said reminds me of an action-workshop I 
did in 2018. It was called Rompere gli specchi (“To break the mirrors”). 
We proposed to gather in a room of MAMBO, the Contemporary Art 
Museum of Bologna, in Italy, a group of teenagers from the suburbs, 
considered “difficult” teenagers. The proposition was a bit danger-
ous and tricky to be accepted by the museum, but in the end it took 
place. The group was in a room and they all had a mirror to face and 
a stick to break it, if they wanted to. Everyone was protected with 
glasses and gloves.

Here, this is an extract of what we wrote for our website:
 

I thought that one of the things that bring us to be more and 
more depressed is to believe that we are made in a way and there 
is no way around it. Having a sense of guilt for how we are and 
what happens to us.

I wanted to give this information to the youngsters: there is no 
blame, everything committed and lived and felt can be transformed, 
it is not possible to win life with the troubles wanted or underwent, 
it will always be possible to change the path, it is necessary to know 
ourselves without blaming ourselves.

It doesn’t mean that if you did something wrong you will always 
have to do something wrong, that if you hate you will have to hate 
forever. The worst thing is to think “anyway, I’m done that way, I 
am wrong, I am unlucky and I will always be”.

Even the negative things that happen to us are part of us, with 
courage we can mirror ourselves in our enemy, because it is always 
us, and it is from acceptance that healing arises, because the expe-
rience becomes circular. […] At the end of the experience I asked 
the youngsters how they felt, and some answered that they felt 
liberated, lighter.

ß: I understand. Everything that we are saying today makes sense 
to me. It seems like my approach to art is connected to the broader 
definition of healing, which I can see in certain aspects of your works. 
It might be connected to so-called “therapeutic art”, but I imagine 
it broader in its ideological base, and so far I don’t think I have the 
necessary knowledge to be a therapist.

My idea of healing is based on the necessity to invert the general 
tendencies of pain, speed, and frustration that exist as a product of 
our society today.

One of these elements is time, as ∆ said when talking about the 
marginal activities a natural park allows to happen such as staying, 
observing, waiting, and working for free — which has nothing to do 
with exploitation, but with being inside a supportive network of peo-
ple that can count on each other and provide work exchange. Getting 
out of the idea that the value of time is money gives freedom to think 
about something other than money itself, and may eventually change 
the idea that having money can buy the time of others. Time is against 
capitalist production, and therefore frustration; the performance of 
I sacri parchi comuni is an example of this simple principle.

In order to change we need to spend time together, to realise that 
there is not an abstract, far away need we have to chase, and I say this 
to myself first, always chasing something far. When I say “change” I 
mean change ourselves individually as well as change the structure 
we are in, which is anyway interconnected.

The time spent together can empower us, because it allows us to 
get to know each other better, and so better organise ourselves.

Another fundamental element of healing is of course the body. 
Many thinkers, philosophers and activists have already extensively 
said how much bodies have been forgotten or exploited by others. I 
think about how power establishes itself over bodies, how bodies are 
politicised, abused, how bodies have been important in world history 
as symbols, battle fields or materialisations of huge “earthquakes”, or 
immaterial “crisis”. In my view, raising the awareness of the body is 
an important tool to separate more clearly what one needs and what 
isn’t necessary or even damages us when it comes to primal things 
such as food, sleep, physical activity, and therefore to be more atten-
tive to subtle needs.

For example, how can body pain be related to other interlaced 
factors of our lives? While my work cannot cure people, perhaps it 
can allow others to look at themselves or the events of their daily 
life in another way.

ð: I hear you. What you say is clear. Let’s go there in the shadow 
now, I need some rest.

∆ stands for Koinè: Koinè Teatro Sostenibile is a theatre company 
based in the mountains in the province of Modena, Italy. It is formed 
by a group of artists who have been collaborating since 1980 in the 
creation of shows and special projects. These are events structured 
scenically around the historical, linguistic and morphological peculia-
rities of the places chosen for the performances to happen. These ini-
tiatives are born with the specific purpose of transforming, amplifying 
and multiplying the used purposes of such places, respecting their 
characteristics and meeting those who live and frequent these areas.
The performance I sacri parchi comuni (“The sacred communal 
parks”), took place in different natural parks throughout Italy 
around the year 2000. The first village where it took place was 
Collestatte (Terni) in June 2001.
You can find more information on the project and the 
company on the website: https://www.koineimpresa.
com. I created their words by translating old documents 
I researched, as well as by speaking directly with one of the 
members of the company.

∞ and ð stand for CuoghiCorsello, an artistic duo formed by 
Monica Cuoghi and Claudio Corsello based in Bologna, Italy.
They are active for 30 years now, first as street artists in the 
nineties, and continued their career working with installations, 
performances, sculptures, paintings.
Their work was exhibited at the MACRO Contemporary Art Museum 
of Rome, MAMbo Bologna and other galleries. A big part of their 
work is related to the occupation of old empty factories in the 
nineties, which have become homes, ateliers and museums for 
them. Occupying spaces was both an expression of an ideological 
concern and of artistic re-appropriation of the urban space, which 
should be taken care of and where beauty should be cultivated.
You can find more information and pictures of the 
action Rompere gli specchi (“Breaking the mirrors”) 
on their blog, from which I translated their text: 
http://cuoghicorsello.blogspot.com/2018/12/rompere-gli-
specchi.html.

ß is me.
If you want to speak about something that was written in this 
text, or have remarks, you can contact me on my email address: 
bzu@hotmail.it

Bianca Zueneli
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Il n’y a pas dehors
quelque chose à l’endroit
— juste des versements
d’un toit à toit

D’en bas-la masquée marche
et cache le véritable sous des pierres
d’ailleurs
l’arbre
l’arbre
l’arbre est la montagne

Il n’y a pas dehors quelque chose
à l’endroit-juste
des versements
d’un toit à toi

Là-bas-le masqué démasque
les branches où se déploient nos bras
je ne peux pas
je ne peux pas
multiplier le mètre
et mettre tant de masques

Il n’y a pas dehors
quelque chose à l’endroit
— juste des versements
d’un toi à toi

Dix ans de nuit
percés d’éclairs
Médire la nuit et taire
c’est séparer sa terre des autres
mais c’est par ce dire-là, ma terre,
que vient l’union du terme

Laure Fleitz —  Bal Masqué



QOMUM começa com a composição de miudezas encontradas 
no quintal do hospital psiquiátrico que sedia o projeto. Uma 
coleção de pequenas folhas, galhos, flores murchas e pedras 
que foram coletadas no jardim, bastante conhecido por todo 
o grupo. Minúsculas coisinhas selecionadas de preferência no 

mesmo dia, ou em algum momento antes de dar a largada, ou ainda há 
instantes antes do início dessa ficção que aqui narro.  

No espaço vazio há uma cadeira e uma pequena mesa de superfí-
cie lisa. Em silêncio, entra um senhor caminhando a passos curtos. 
Cabisbaixo, senta-se frente à mesa. De uma pequena caixa retira os tais 
rastros de vida encontrados no quintal. Como em um jogo de tabuleiro, 
inicia uma partida sem adversário. Reposicionando fragmentos dessa 
natureza morta compõe sua pequena paisagem, sua maquete de mundo. 

Olhos trêmulos. Ao mesmo tempo que suspende o tempo com sua 
densidade visionária, este homem encara aqueles que o observam: o 
público. Ele fixa seus olhos, cristalizados nos espectadores. Olha como 
quem vê mais do que todos nós. Seduz em respiração curta e sutil-
mente ofegante. Pouco a pouco, fóssil por fóssil, o “senhor do 
tempo” instala a construção de um espaço-ninho, 
escolhe silenciosamente seus parâme-
tros de beleza, de aproxima-
ção entre as coisas. 

Parâmetros deli-
cados de uma arquitetura visual inspirada 

por aquelas feitas por um bowerbird. 
Esse pássaro australiano caprichoso, seletivo e detalhista cuja 

habilidade de criar castelos coloridos para o acasalamento nutriu o olhar 
do grupo, incentivando a enxergar os materiais que já estão por perto e, 
assim, especular e imaginar uma relação menos funcional entre as coisas. 

A ação individual do “senhor do tempo” refaz a memória de uma 
prática vivida em qoletivo: todos ao redor de uma mesa branca, agindo 
em espera, elegendo cada gesto. Bowerhumans que praticam o silêncio 
juntos. Primeiro no próprio espaço e depois em todo o platô, fazendo 
desse platô um lugar qomum capaz de confundir autoria e  anonimato. 

Depois de um tempo, mais duas pessoas cruzam o instante inicial. 
Como músicos itinerantes, portando cases com instrumentos sobre as 
costas, começam ao fundo uma outra construção. Baixo e bateria — em 
montagem explícita — vibram ruídos no silêncio. Coreografia necessá-
ria para aquilo que, pouco a pouco, entre um plugue e outro, entre uma 
afinação e outra, irá oferecer densidade e arritmia, sobrepondo sons 
ocasionais da montagem em si àquilo que já está acontecendo. 

Estou do lado de fora junto com todos os outros. Estamos espalha-
dos na periferia. Observo o momento em que a caixinha com todas as 
miudezas finalmente é esvaziada e é deixada de lado. Aviso de um novo 
momento a seguir. Saímos de onde estamos trazendo às mãos objetos 
encontrados ao redor, coisas funcionais e em desuso, matérias que com-
põe cada espaço por onde passamos. De habituais cadeiras a cabos que-
brados de vassoura em estado de abandono atrás de portas. Cada lugar 
tem sua tralha. Tralhas são espaços. E cada espaço tem função e norma 
que habita o interior dos objetos. Os objetos, mais ou menos utilizados, 
mobilizam histórias que, por contradição, são reescritas em sua imo-
bilidade. Bowerplace: mover formas de vida supostamente inanimadas. 

Iniciamos o novo instante. Trazer. Acumular. Posicionar. Expôr tudo 
aquilo que está à vista mas ninguém vê. Ao mesmo tempo em que qual-
quer um pode sentar-se à mesa, no tabuleiro inicial, na maquete de 
mundo, e recompor o composto criado pela pessoa anterior. Os barulhos 
da bateria se desenvolvem. Agora o  baixo pulsa e começa uma melodia 
ainda descontínua. O espaço se enche de coisas. O espaço nunca esteve 
vazio, afinal. Depois de algum tempo, não há mais o que trazer. Baixo e 
bateria se encontram. Música. Beat qomum.  

O jogo agora é com aquilo que já está no terreno. Colocar coisas dife-
rentes lado a lado. Mudar de posição. Tomar decisão. Alterar o ponto 
de vista. Zoom in. Zoom out. Criar caminhos entre as coisas. Construir 
juntos uma paisagem de natureza instável e dinâmica, mas ao mesmo 
tempo completa pelo seu sempre vir a ser. Nada dura no mesmo lugar 
por muito tempo. Confundir ordem e desordem. Organismo e partes. 
Tudo se move. Corpo que pega, segura, coloca, entrega para o outro. 

Que completa a ação do outro. Que observa mesmo sem ver. Que se 
torna por segundos imóvel também. Uma coreografia improvável que 
anima a relação entre coisas vivas. Coisas com pernas de madeira, pele 
de plástico, cabelos de espuma, unhas de acrílico, cabeça de tijolo. As 
coisas movem e são movidas. Corpos-coisas. Um grande ninho qoletivo 
de bowercoisas.  

Há cada vez menos espaço de silêncio. A vida que se agita. À beira 
de um excesso iminente, pego em minhas mãos um vaso de bonsai de 
jabuticabeira e inicio um cruzamento no terreno em contraste lento com 
toda a paisagem acelerada, que até então estava em progressiva e obsessiva 
atividade. Como em levitação entrego o bonsai para alguém, que 
o leva para fora. Um bonsai: réplica em miniatura 
da grande jabuticabeira plantada entre 
cimentos no mesmo quintal 
da casa-clínica. 

P r e s e n ç a 
constante há décadas. 

Amuleto vegetal que simboliza a neces-
sidade de partilhar o saber minucioso de cuidar de 
si e do outro. Vitalidade. 

Tradição que importa.
Uma interrupção brutal paralisa a todos. Ouve-se uma 

gravação sonora, uma voz off: 

— Parem! 

A partir de agora nosso agir é reação à tirania iminente. Qual o papel 
dos que conduzem a prática do grupo? Como fazer circular sentido e 
fantasias individuais? Para driblar a autocracia formulamos uma lista 
de comandos para serem proclamados desde fora. Um score qoletivo. 
Ordens que dizem o que se deve fazer intercaladas entre segundos de 
silêncio minuciosamente calculados: 

—  Escolha um lugar e vá até ele. 
— Ei, vocês dois, corram! 
— Todos suspendam alguém do chão. 
— Sussurrem algo para alguém. 
— Fechem os olhos. 
— Movam-se a partir deles. 
— Movam-se disfarçadamente. 
— Vejam gafanhotos em cabeças. 

Esses comandos foram criados como ressonância do contexto vivido 
dentro e fora do nosso quintal. Contexto de autoritarismo em ascen-
são. Neofascismo contemporâneo. Fatoficção jornalístico. Brasil 2019. 
Resíduos coloniais do Brasil imperial vivido por Qorpo Santo. Qorpo 
Santo, autor este que nos inspirou a fazer nossa lista de ordens enquanto 
verdades inventadas frente a tirania que marca presença em tantas 
histórias qoletivas. 

— Cada um vá até um lugar inóspito e fique aí. 
— Gritem sem som por um minuto. 
— Observe quem te vê. 

Nossa lista é uma resposta ao controle que emerge como reação aos 
processos de abertura do espírito, tendência desesperada aos condi-
cionamentos normativos, aos diferentes tipos de contenção do surto, 
a busca permanente pela estabilidade medicamentosa. Resposta: Se é 
assim, seremos então todos “cagadores de regra”! Fazendo das ordens 
cumpridas diversão qoletiva. Playing in the ground. Expondo o score 
como transparente e frágil. Capturamos a operatividade autocrática 
para então desativar sua presença e atuação nos corpos vivos. “Obedecer 
rindo por dentro da sua cara”.

— Atormentem-se. 
— Desatormentem-se. 
— Façam uma sinfonia!

BOWERTEXTO
ISIS ANDREATTA

I

12



Silêncio estendido. Esgotaram-se os comandos. Então, simplesmente 
mudamos de lugar, de cômodo, de ponto de vista. Nos posicionamos para 
a sinfonia. Nosso tormento cantado. Agora, estamos todos organizados 
em duas rodas. Uma dentro e uma fora. A roda é uma força centrípeta. 
Respiramos. Existimos com olhos fechados. Pouco a pouco, como um 
pequeno golpe de ar, pululam vozes das bocas. Evocações quase inau-
díveis. Uma imagem: bolinhas de ar que explodem pouco a pouco na 
água que ferve. Vibrar as cordas vocais em som de “ô”. Arranhar, mais 
uma vez, agora em conjunto, o silêncio. Reduzir a linguagem ao mínimo 
ar que sai da boca. 

Primeiro: pílulas de voz e de pausa. Escuta. Segundo: recompôr a 
palavra tor-men-to, em sílabas, em fragmentos. Separar letra da palavra, 
sentido do som, voz da fala. Declamar trecho de um poema ritmado, eco 
interno reduzido a uma única palavra: 

Tormento. 
Também tô. 
Tô bem tô. 
Tô. 
Terceiro momento: pulsar e repetir. Dizer o mesmo corpo de palavra 

até desenfeitiçar seu sentido. Uns no tempo outros no contratempo.
TÔ. 
TÔ. 
TÔ. 

Estamos em nossa potência ritual, desenfeitiçando o sentido vivido da 
palavra tormento, encarnando-o. Sentada com o grupo do contratempo, 
ouço e observo a agitação crescendo no meu corpo. Confio que a escuta 
é capaz de fazer transparecer o que emerge como força de mutação do 
grupo. Escutando, vamos progressivamente em direção ao ápice.

Na subida, o som eletrônico e melódico do baixo pouco a pouco arrasta 
as vozes para fora. Torna-se tsunami. Se sobrepõe. Nos emudece a voz. 
Levamos o pulso ao corpo. O pulso se externaliza. Transforma-se em 
matéria de movimento. Viramos onda. Viramos fluxo. O pulso vira impulso.  

Onda. Onda que espirra impulsos de desejo por entre as articula-
ções. A pele do cotovelo cai verticalmente. O osso do crânio sacode 
para o teto. Os músculos da barriga se torcem para preparar uma volta 
sobre si mesmo. Pele, músculo e osso: camadas preenchidas de vonta-
des. Articulações: espaços vazios, cheios de ar, em movimento corporal. 
Estamos em plena ebulição e o ar ao redor se esquenta. O movimento 
individual e grupal intui o fora, deseja a expulsão. Nossa atenção está 
em concentrar em sentido côncavo o grupo e em sentido convexo cada 
um. Magnetismo. Afeto vibrátil entre os corpos. A onda já é redemoinho.

Até que alguém se desgarra, escapa pela vertente, invade o fora, 
atravessa em linha e desaparece. Um a um segue essa mesma fissura 
criada. Saímos em cortejo, essa versão em linha da roda. O que resta é 
o esvaziamento. O ruído que fica nos ouvidos quando se deita na cama 
após uma noite de festa. 

Três de nós reaparecem para realizar um convite: um pronuncia-
mento. Uma mulher e dois acompanhantes vestem trajes imperiais e 
organizam um pequeno palanque. Todos os convidados se sentam. Nada 
acontece. A mulher está prestes a anunciar uma das premissas principais 
do QOMUM: o sentido de comunidade é algo a ser sempre inventado. 
Há uma pilha de livros em algum lugar. Ela está pronta para começar.

E diz: — Dez leis para serem quem sou. Começa então uma lista obsoleta 
de aforismos criados pelo grupo. Uma série de confissões ficcionais que 
ganham status de lei universal. Verdades que se camuflam em um social 
inventado por nós. A mulher, ao microfone, continua: 

— 1. Usar meias brancas lisas. 
— 2. Ser amoroso e odioso ao mesmo tempo. 
— 4. Tentar manter-se em forma. 
— 8. Não roncar. 
— 4. Gostar de andar. 
— 5. Ter fantasias sexuais e amorosas constantemente, no dia a dia, sem que os 

outros percebam. 
— 8. Servir só para si mesmo. 
— 10. Se perder no esconderijo. 
— 9. Procurar abrigo e aconchego. 
— 1. Gostar de comer comida de criança. 
— 4. Ter idéias e não realizá-las. 
— 2. Ser bloqueado. 
— 1. Gostar de comer bacalhau. 

— 5. Querer ser rico. 
— 9. Morrer cedo também. 
— 3. Ocupar-se de muitas tarefas ao mesmo tempo. 
— 10. Não ter paciência, ser paciente.

Disrupção. A bateria em repulsão produz uma cacofonia ensurdece-
dora. Nós, bowerhumancoisas, que estávamos ali camuflados na paisagem 
contemplativa, levantamos de sopetão. Reunimos rapidamente todos os 
corpos presentes em um único amontoado escultórico, formando uma 
espécie de templo vertical. Quando se encerra a construção, alguém se 
desgarra do templo e, olhando de frente o totem fajuto, grita em voz alta 
algo sobre palavras e mentiras. Nós, os outros, permanecemos parados,  
dançando com os olhos em segredo. 

Em clima de pósfacio, como uma corrente de construção civil, come-
çamos a passar de mão em mão cada uma das coisas trazidas, esvaziando 
o espaço. Enquanto isso, uma menina se levanta. Caminha devagar, 
observando o que acontece. Senta-se inclinada na mesma mesinha de 
superfície lisa e, com mãos delicadas, move sua versão de maquete de 
mundo, seu jogo solitário de tabuleiro. Retira do bolso pequenos papéis 
com as palavras: sou não vida eu morte sou eu. Com serenidade recom-
põe essas palavras de diversas maneiras até, por fim, construir a frase: 
“eu sou vida eu não sou morte”. Se levanta e vai embora.   

QOMUM é e foi isso — um ato performativo criado em 2019 
depois de seis meses de imersão na prática artístico-clí-
nica desenvolvida pelo Grupo Aberto de Teatro e Clínica do 
Instituto A Casa, uma instituição de tratamento psiquiátrico 
sediada na cidade de São Paulo, precursora da luta antimani-

comial no Brasil dos anos 80. No dia a dia do projeto desenvolvido era 
lei: se está mal, delirante, depressivo, ausente é justamente no QOMUM 
o lugar onde faz sentido estar. Criamos naquele ano um espaço possível 
para sucumbir em conjunto. 

O grupo é aberto, heterogêneo, instável e existe há mais de 15 anos. 
Faço parte da equipe de coordenação há 5 anos1, sendo móveis e em per-
manente revisão as responsabilidades de sustentação clínica e direção 
artística do projeto. 

Tomando por ponto de partida a vida e os escritos de Qorpo Santo e, 
em diálogo com outros três artistas convidados2 intrigados na co-exis-
tência entre artes performativas e clínica das loucuras, damos o nosso 
pontapé a essa criação. 

Qorpo Santo foi um dramaturgo, poeta, jornalista e tipógrafo brasi-
leiro que viveu de 1829 a 1883 tendo nascido no Rio Grande do Sul e vivido 
grande parte de sua vida em Porto Alegre, região sul do Brasil. Com nome 
de nascimento José Joaquim de Campo Leão é conhecido por ter sido o 
precursor do “teatro do absurdo” ou “surrealista” mesmo antes dessa 
vanguarda se constituir como movimento artístico na Europa. Autor de 
Ensiqlopèdia ou seis mezes de huma enfermidade3 foi diagnosticado pelos 
protocolos psiquiátricos da época como monomaníaco. Como membro 
da elite sulista oitocentista, encarnou em sua escrita o paradoxo de ser 
ao mesmo tempo libertário de sua insensatez e um homem moralista e 
conservador. Sua Ensiqlopèdia foi construída no período em que esteve 
internado, foi impressa em sua própria tipografia, ficou parada nas 
estantes por mais de cem anos desprezada por ser considerada docu-
mento de uma insensatez pessoal para só ser reativada em um primeiro 
momento pela crítica ao movimento modernista no Brasil e, depois, 
a partir dos anos 60 quando Qorpo Santo passou a ser compreendido 
como um autor fora de seu tempo. Com uma escrita multifacetada, 
desde comédias teatrais incompletas, desconexas e muitas vezes incom-
preensíveis a poemas ordinários, aforismos, listas de leis ortográficas, 
matérias de jornais, cartas endereçadas a juízes, doutores, jornalistas, 
ler Qorpo Santo é, muitas vezes, se perder em um vazio de sentido, é 
perder-se diante de uma escrita carregada de justaposições, saltos, múl-
tiplos temas em uma velocidade escorregadia. Seus escritos, em que o 
próprio assume, em diferentes momentos, não ter o hábito de ler após 
escrever, dão a sensação de serem crus e inacabados, expressando, na 
maioria das vezes, aspectos de uma biografia ficcional contorcida sob 
os limites da (in)comunicabilidade do pensamento lógico e racional.

Escrever compulsivamente histórias, poemas, personagens, verda-
des e inutilidades como cacos de um corpo ficcional ao mesmo tempo 
individual e coletivo foi umas das primeiras provocações que o contato 
com a obra de Qorpo Santo nos impulsionou a fazer a nossa. QOMUM 
começou então a ser criada como uma composição de experiências fic-
cionais individuais e autorreferenciadas a fim de se tornarem parte 
de uma mesma situação coletiva. Em um desafio que beira à vertigem, 
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começamos por evocar nossa capacidade de invenção de “si”, criando e 
refazendo breves narrativas simbólicas, identidades fabulosas; vestindo 
e modelando máscaras feitas como recortes da multiplicidade que nos 
habita, contando biografias inventadas, movendo gestos, vozes do outro, 
outros de si. 

Fomos encontrando alguns princípios ético-artístico-clínicos espe-
cíficos ao projeto e construindo pouco a pouco uma estética terapêutica 
situada. Dentre eles: ajustar a palavra ao gesto para dar forma à pulsão 
de vida e de morte; confiar na transparência do método como um pacto 
de sustentação e erupção da força criativa do grupo; ler a “cena” em sua 
dimensão indissociável da “vida”, empoderando-se do contorno ficcional 
como ferramenta de saúde e criação; nomear nossa prática performativa 
como uma moldura ficcional, lugar para habitar uma dimensão não biná-
ria do cuidado e da criação, fazendo co-existir processos de cura e loucura. 

O trabalho se deu em pulso ritual com encontros fiéis às quartas-fei-
ras. Texto e corpo emaranhados em um cortejo de seis meses, resultando 
em três aberturas públicas de processo e cinco apresentações em outras 
instituições de tratamento psiquiátrico e em diferentes espaços cultu-
rais da cidade. 

 Percebo que a contorção que se fez necessária nesse projeto foi encon-
trar formas de materializar a nossa desconfiança a modelos padronizantes 
das subjetividades humanas, procurando burlar leituras cristalizadas que 
persistem em distinguir a normalidade da insensatez como uma escala 
mensurável de valor em relação ao grau de verdade. Ou seja, foi preciso 
nos manter em pergunta sobre como encontrar em uma prática artís-
tico-clínica espaço para desconfiar de modelos binários de pensamen-
tos que não somente opõem mas qualificam real e ficcional, fantasia e 
consciência, invenção e fato, normal e incomum, como atributos de uma 
sociabilidade sadia ou não. 

A fim de reencarnar esse universo em escrita tratei de tocar em lei-
turas que pudessem me acompanhar no processo de olhar de novo e 
ampliar a experiência vivida em QOMUM.  Dessas vozes companheiras, 
escuto ecos do antropólogo brasileiro Renato Sztutman em seu ensaio  
Reativar a feitiçaria e outras receitas de resistência4 onde toma por base a 
ideia de reclaim proposta por Isabelle Stengers. Stutzman dialoga com a 
noção de reclaim como uma ação-conceito que pode ser associada a ideais 
de reapropriação, reconquista ou retomada, e cujo enfoque de Stengers 
está ligado a práticas de fazer-pensar sobre a urgência da reativação de 
habilidades marginalizadas pelo mundo moderno-capitalista, tais como 
a magia e a feitiçaria. Práticas julgadas como irracionais ou “charlatonas” 
e passíveis de descrédito e eliminação de seus agentes.

A urgência de retomar tais práticas não são, segundo a própria Stengers 
em Reativar o Animismo5, apenas uma preocupação discursiva ou sobre 
estruturas de pensamento, mas sim preocupações fundamentalmente de 
ordem ética e política cuja experiência comunitária é aquilo que realmente 
importa ser recuperada. Em suas palavras, “reativar significa recuperar e, 
neste caso, recuperar a capacidade de honrar a experiência, toda experiên-
cia que nos importa, não como “nossa”, mas sim como experiência que nos 
“anima”, que nos faz testemunhar o que não somos nós”. Ou seja, reclaim 
como forma de resistência e recuperação de um sentido “comum” de viver, 
o que ressoa como uma finalidade ao mesmo tempo política e terapêutica. 

Resistir em QOMUM, em ressonância com Stengers, significou criar espa-
ços de convívio e de criação de ficções possíveis e improváveis, encarando 
nossa prática como ação continuada de desenfeitiçar o binarismo razão ver-
sus desrazão que a tradição ocidental moderna tanto se interessa por manter 
intacta. Resistir porque confiamos que ao criar juntos outros de si nos abrimos 
à possibilidade de anestesiar, mesmo que temporariamente, a captura capi-
talística das insanidades, cujo principal artifício é suprir as forças vitais de 
invenção, sensibilidade e comunicação entre realidades para colocar em seu 
lugar o estigma de uma sociabilidade normativa. Resistimos quando falamos 
da alquimia na invenção de si enquanto atividade plástica que, a depender 
do ângulo que se vê, pode ser considerada tanto cuidado terapêutico quanto 
poesia. Resistimos quando reforçamos que a loucura não existe em si, que a 
ficção pode ser “remédio” e “veneno” ao mesmo tempo e que comum é a nossa 
capacidade de animar a experiência de inventar e cuidar junto.

O texto na parte I é uma reescrita do nosso QOMUM. Uma tradução de um 
roteiro performativo em um relato que flerta com o ficcional, que se interessa 
em desviar da ordem objetivista da linguagem para oferecer a ela um con-
torno ao mesmo tempo pessoal e exterior a mim. Uma escrita que narra, ao 
mesmo tempo que lembra, que inventa, que se afasta e chega tão perto que 
se perde, mas que, com o tempo, se levanta e se deseja sim comunicar. Uma 
escrita que para fazê-la foi preciso começar do fim, foi preciso dar uma volta 
sobre si mesma para então, em loop, retomar por praticar a própria escrita em 
sua potência como ação feiticeira, de cura e de invenção de qomuns.

1 -  Desde 2018 somos uma equipe de coordenação formada por mim, Rafael 
Costa e Fernando Lima. Além de nós, são artistas-criadores do QOMUM Eduardo 
Toscano, Érica Rocha, Flávio Pormorski Lorente, Francisco Lira, Juliana Eloys, 
Liane Matsumoto, Luciana Bomfim, Pérsio Crejones e Renata Barros Domingues. 
2 - Desde 2018 somos uma equipe de coordenação formada por mim, Rafael 
Costa e Fernando Lima. Além de nós, são artistas-criadores do QOMUM Eduardo 
Toscano, Érica Rocha, Flávio Pormorski Lorente, Francisco Lira, Juliana Eloys, 
Liane Matsumoto, Luciana Bomfim, Pérsio Crejones e Renata Barros Domingues. 
3 -  SANTO, Qorpo. Ensiqlopèdia ou seis mezes de huma enfer-
midade. Porto Alegre: Tipografia Qorpo-Santo, 1877.
4 - SZTUTMAN, Renato. Reativar a feitiçaria e outras receitas de 
resistência – pensando com Isabelle Stengers. Revista do Instituto 
de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 69, p. 338-360, abr. 2018.
5 -  STENGERS, Isabelle. Reativar o animismo. Tradução Jamille Pinheiro 
Dias. Belo Horizonte: Chão de Feira, 2017. (Caderno de Leituras n. 62).
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Communication is most interesting when it is effective. When: 
at one point, a message selected at: another point is reproduced 
exactly (or approximately). But if communication is a process, what 
is being communicated? 

Think of a fossilized dinosaur bone. It is only a bone to the extent 
that successive mineral particles were able to replace and retain the 
formal organization of the original bone material - long processed 
into the earth.

You don’t have a dinosaur bone. But you do have a dinosaur 
bone’s structure according to the transmitted information between 
particles. 

If the great out there, the great disorder and chaos, the exciting 
and fearful final frontier, where no man has gone before is a tota-
lity, then by observing and isolating one of its intrinsic patterns 
we have acquired some level of information and reduced - rather 
meekly - our amount of uncertainty. We now know what the skull 
of a particular giant lizard might have looked like. 

Information codes reproducible patterns that can be passed from 
one variety of physical system to another, and under the right con-
ditions, can be preserved. So the earth passes to us the stories of the 
dinosaurs. The more organized and predictable a system is, the less 
information we need for it to be known. Random, unexpected and 
magnificent phenomena have a great degree of information.

I don’t know how to describe the cobalt, but I think it is interesting… 
I would think it interesting to be able to describe it, but I don’t know. 
Description is something without an end.…centrifugal, in some way. 
Hmm… It is a pattern. Does it-… I don’t know if pattern is a metaphor, 
but I don’t think so.

A radical description of life could be “a chemical system in which 
the flow and storage of energy are related to the flow and storage of 
information”. Life is communicated through a medium. We capture 
information through our senses and acquire internal mappings of 
the world surrounding us. We select, reduce and compile, so as to 
be able to store this necessary ingredient to our daily operations. 
The ever expanding universe is far too complex and disordered 
for a one-to-one apprehension. We are stuck in our stories about 
the world out there. The hummingbird could tell us of the most 
wondrous colors, the naked mole-rat does not know aging, and 
humans can be acutely aware of their own limitations. We choose 
different shortcuts.

Hmm… a maggot. A maggot! ...and so, a maggot? A maggot. A 
maggot… yeahh, a maggot that hmm. Mushy. That, that, that… 
that… feeds from rotten things. That is entertained by rotten things. 
But yeah, there is that, also, the maggot doesn’t have a shell but he 
is like, always hiding, always hiding…  and… he is not so satisfied 
with those leftovers. But the maggot… no, the maggot is actually 
that. The maggot doesn’t have metamorphosis, I thought he could 
have, but no. 

But the maggot, seen from a microscope: very very cute. It can be 
very cool, very very colorful, full of details etc, can be not so much 
like that… so much maggot.

In terms of organisms, the most economical language, that 
uses the least information to express the maximum complexity, 
is molecular: genetic descriptions. Patterned sequences of tiny 
particles. We may provisionally call them A, T, C and G but we 
still don’t know what are the names in that language. We can’t 
say that the organism has, for instance, a name for a finger. What 
does the organism name for itself? 

There’s no reason to believe a hand may be produced in the same 
terms we use to make a glove. Materiality has its own machinations 
outside of our tales, and no eagerness to share its secrets. Yet, it is 
not necessary to know how a hand comes to be to protect it from the 
cold or wash its palm, and with the same deference and indifference, 

it will continue to grow nails and crease lines, irrespective of the 
destiny we may wish to read within.

A large collection of thin brown material... a plastic brown, 
black, brown, uhm, contraption… , are connected acro- 

they mo- it goes horizontally... functionally for… uuhh… 
breath and speech... and then there is more beige… 
flesh, or, material. And then the rest... of this thing 
is… covered in… black… material that initially starts 
as one and then splits and goes down vertically into 
two… and has holes at the bottom, that then… end 
in more… beige... material.  

If you see a run-down construction site, abando-
ned to the rats, no work in its horizon: that place can 
be said to be entropic. Think of entropy as unavailable 

energy. Randomly agitated particles with no discerni-
ble trajectories are statistically unlikely to leave that 
state and produce forms and forces... Complex? Yes, 
and information rich. It safeguards all possibilities and 
potentials by refusing actualization.

We need the shortcuts, formulas and stereotypes. The 
narratives, the codes, the words. To collapse possible 
into verifiable, real. Entropy is also death. Disordered 
systems tend to this final form of stability, where pro-
cesses are no longer active and ordered forms, such as 
life, cannot emerge.

Matter, and material, I would be a material, or mat-
ter. I’m still thinking a lot about the difference of these 

two… expressions, and I am very moved by thinking 
about these two things. I think I would certainly be. And 

I think I am, actually.

Life’s narratives incessantly build against the universe’s rising 
entropy. Movement into pattern into transmission and perpetuation 
through time. Differentiation from chaotic monotony. The aban-
doned construction site tells the story of unbounded unrealized 
potential, the story of entropy. The dinosaur bone tells the story of 
information. The hand tells the story of evolution. Evolution tells 
the story of language. The site, the bone, the hand, evolution, they 
are transmitted and perpetuated through life through us.

The world is made of stories and not of people. The people that 
the stories use to tell themselves should not be responsibilized.

I plucked the very maggots from the books, so that they could tell me 
what was there in the texts gnawed by them.

— My dear sir, answered me a long fat maggot, we don’t know 
anything in absolute of the texts we gnaw, nor do we choose what we 
gnaw, nor do we love or hate what we gnaw; we gnaw.

This text is a pastiche from different sources of information: Paul 
Davies, Suiá Burger Ferlauto, Machado de Assis, Emily Barasch, Sara 
Vieria Marques, James Gleick and the many voices ressonating in our 
black boxes, or in Boltzman’s Brain.
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MÍ-RA-LA, mira Materia y Forma como se están reclamando la una a la otra
MÍRALAS
MIRA, Materia y Forma como se asemejan
MÍRALAS, mira Concepto y Metáfora como se quieren ahora
MÍRALAS
¿No es extraño que solo se pueda OBSERVAR?
MÍRALAS

Como si el lenguaje mismo reclamase unas palabras
Como si la materia misma reclamase unas formas
Como si la carne misma reclamase unos cuerpos
Como si el virus, sí, el virus mismo, nos reclamase a nosotros
Como si tocarnos, besarnos, y como si follarnos nos estuviera matando y gustando
Es como si pareciese algo 
Es como si se sintiera 
Es como si LAS COSAS recibieran LAS FORMAS con alegría
Es como si efectivamente le estuviésemos dando a la materia la forma que nos pedía

EL PROBLEMA DE LAS BOCAS es que no pueden estar 
JUNTAS SIEMPRE PEGADAS NUNCA
EL PROBLEMA DE LOS DIENTES es que no pueden estar 
JUNTOS SIEMPRE PEGADOS NUNCA
EL PROBLEMA DE LAS LENGUAS es que no pueden estar 
JUNTAS SIEMPRE PEGADAS NUNCA

Las palabras son sólidas y definidas en cuanto a producto comunicativo
pero leves e inaprehensibles en cuanto a cotidianidad
Son pura complejidad y no habrá en ellas, jamás, un buen debate
Las bocas las aceptan como pasatiempos
pero las detestan como protagonistas de nuestras vidas

Y si tengo que hablar de mis cosas hablo de mis cosas y si tengo que hablar de mis formas
hablo de mis formas y si tengo que hablar de mis mierdas, hablo de mis mierdas 
y mis manos y mis bocas
Igual parece obvio, pero es cierto, y está bien decirlo, no me lo puedo callar, y es que a mi
esta situación, estas cosas, me conmueven, algo
Todo OK
Con el devenir de las cosas
Todo OK, por supuesto
Todo OK, pero, de alguna manera pienso y siento que algo que podría estar pasando
no está pasando
Todo OK
Claro
Por supuesto, que las cosas son como son, claro, todo OK, pero, siendo sincero, no es menos cierto y no es menos difícil de encajar 
que LAS COSAS que deseas no sucedan
Aún me mueve algo y pienso, creo, que aun te mueve algo, y sabes, y sé, e intuyo
que no hay nada más de lo que hay, y todo OK, conforme, y me gusta mantener el 
CON-tacto 
Y me gusta esta vida pausada que vivimos, por supuesto, y, pero, que, no sé, es inevitable
que esta vida, justo ahora, y verme, y vernos, justo ahora, pues me toca
y me pone un poco triste

Se acepta, que así, siempre, quedará algo
materia al fin y al cabo
y ya se sabe que la gente hace 
con las cosas
lo que se le antoja

No cualquier forma le da igual al mundo, no todo le viene igual de bien
No cualquiera está en condiciones de reclamar
Dime tú, qué es ser una boca, qué es ser un diente, qué es ser una lengua
Decía Artaud que las palabras son el músculo de la lengua, la respiración y el movimiento
de las mandíbulas
De ser así, los gestos deben ser los músculos de las manos, la respiración y el movimiento
de los dedos
No se puede hacer con las manos lo que no se puede hacer con las bocas, me digo

Vamos a ver, si la materia no importa 
¿Por qué nos parecen BELLAS las flores naturales y FEAS las flores de plástico?
No me las vas a comparar, si es que no tienen nada que ver
Si es que no hay comparación
MATTER, MATERIAL, MATERIALITY, MATERIALISM
Las flores ya no cambian los bosques
Flowers don’t change forest anymore

LAS COSAS
LOS CASOS



Como si el lenguaje mismo reclamase unas palabras
Como si la materia misma reclamase unas formas
Como si la carne misma reclamase unos cuerpos
Como si el virus, sí, el virus mismo, nos reclamase a nosotros
Como si tocarnos, besarnos, y como si follarnos nos estuviera matando y gustando
Es como si pareciese algo 
Es como si se sintiera 
Es como si LAS COSAS recibieran LAS FORMAS con alegría
Es como si efectivamente le estuviésemos dando a la materia la forma que nos pedía

LAS COSAS
Nuestra mirada no es lo suficientemente rápida para seguir el rumbo de las cosas, 
al menos, la mía, no lo es

Si no se toca 
Sin posibilidad de remitirlo a NADA
Sin posibilidad de compararlo con NADA
Sin más demostración que el MÍ-RA-LA

Vamos a ver, el problema
el problema es estar JUNTOS SIEMPRE PEGADOS NUNCA, Y ESO ES, creo 
ESO es lo QUE tiene que ver con el con-TACTO, claro
¿Y qué va a ser si no?
Que la materia no importa, dicen
Que la forma no interesa, que lo bueno está en EL EXTERIOR
¿PERO A quién le van a importar las cosas DEL EXTERIOR?
¿A quién le SIRVE? ¿A quién LE BASTA CON REZAR?
DIOS, o te dejas tocar o me cambio de equipo de fútbol

¿Cuál es la palabra que se aproxima más a la esencia DE UNA COSA sin desvelarla?
Las cosas no se pueden esconder
No se puede hacer desaparecer la alfombra metiéndola debajo de la alfombra.
¿LAS COSAS van por dentro o por fuera de la carne?

No era para tanto, ya lo sospechábamos, me digo
¿Conocéis la paradoja? 
La única forma de salir de la sospecha es que te confirmen que estabas en lo cierto 
al sospechar

Como si no importara el QUIÉN
Como si las cosas tuvieran AUTOR 
Como si las cosas tuvieran que ser 
ORIGINALES

Como si las cosas tuvieran un PLAN
¿Pero cómo demonios van a tener un plan las cosas?
Como si las cosas fueran a robar un banco
Ni que las cosas supieran lo que es un banco
Pero si a las cosas no las entiende ni DIOS
¿Quién va a entender A LAS COSAS?
Vamos a ver, nadie en su sano juicio se imagina que, se imagina a una cosa yendo por ahí en metro o en autobús, por 
ahí, yendo a un centro comercial o a un supermercado, no sé, por ejemplo, a comprar una aspiradora
Ni que LAS COSAS valoraran lo que son unos zapatos
Como si las cosas comprendiesen lo que es el plusvalor
Las cosas actúan como si NADA
Como si no se le estuviera haciendo ninguna violencia al mundo cuando todo el mundo ha visto a Miguel Ángel pegarle 
martillazos a un bloque de mármol
Miguel Ángel, todo el mundo te ha visto, no te puedes esconder
Y sin embargo, es, como si no se le estuviese haciendo ninguna violencia al mundo cuando todo el mundo ha visto a 
Miguel Ángel darle de hostias con un martillo a un bloque de mármol

Es lo mismo y no es lo mismo, aunque la situación sea MATERIALMENTE la misma
es lo mismo y no es lo mismo
¿Cómo se organizan semejanzas y diferencias?
¿Cómo se distinguen LAS relevancias DE LAS irrelevancias?
¿Por qué el agrado o el desagrado no tienen nada que ver con la materialidad de las cosas? 
Como si no importara la materia, sí, claro, no te jodeLOS CASOS

JULIÁN PACOMIO



isis andreatta

Este texto es una íntima de-construcción del cuerpo danzante en 
sentido general. Se sumerge e intenta desglosar el proceso de experi-
mentación de algunas obras no materializadas, así como el problema 
de investigación del cuerpo creador y el pensar del mismo ante este. 

El cuerpo de una bailarina es el que he habitado por muchos años, 
entonces parto de ahí, de esa experiencia y por ello, regularmente, 
las reflexiones y comparaciones para con el arte nacen desde una 
perspectiva danzaria. 

Cuestiono qué privilegiada la danza en ser un acto efímero y que 
puede perdurar en la memoria de muchos, pero qué limitado que no 
puede perdurar tangible o físicamente en un espacio determinado 
como lo hace una escultura o pintura, una composición musical 
o un libro. La danza pude ser filmada, documentada y posterior-
mente ser contemplada, pero desafortunadamente una danza que 
está pensada para ejecutarse y ser apreciada solo en tiempo real, no 
cumple el mismo propósito observarla en vivo que en una forma de 
documentación, se pierde la esencia del gesto danzario y físico-cor-
poral, la relación y reacción público-artista, la energía y el calor de 
transmisión, la espontaneidad del momento. 

Otro punto importante es la existencia de dos caminos para pen-
sar en lo no efímero en la danza. Uno es el recuerdo y la memoria, el 
otro, el cuerpo o material físico que perdura en el espacio-tiempo. Es 
excepcional una obra que perdura en la memoria de un espectador 
por su gesto, su interior, concepto, ética-estética, lenguaje, el todo 
dentro de ella pese al trabajo con objetos físicos o no. La danza se 
inmortaliza precisamente a través del recuerdo y la memoria, pero 
es casi imposible su existencia a través del tiempo de forma física.

Una huella física en el espacio como forma de perpetuar la acción 
danzaria, puede ser la respuesta. Huella que cuando la observemos, 
disfrutemos, apreciemos, nos transmita el trabajo de un cuerpo, la 
marca de un cuerpo, el peso de un cuerpo, algo que nos haga respi-
rar que ahí sucedió una danza, que en ese espacio hubo movimiento, 
danzó un cuerpo, podernos imaginar a los cuerpos con esa huella. 
Preguntarnos cómo apareció esa huella, por qué, qué hizo y así infi-
nitas posibilidades con la posterior percepción desde el conocimiento 
o la intuición. También alrededor de esta interrogante está presente 
la relación, cuerpo-material o movimiento-material y es esta relación 
la que hace aparecer la huella física en el espacio. Estos materiales 
pueden ser del propio cuerpo o externos a él. 

El trabajo con el cuerpo, el cuerpo en relación con otros mate-
riales, el cuerpo que deja una huella, el cómo hacer un performance 
no efímero, conducen a pensar en Ana Mendieta1.

Body Tracks (1974) es una serie en la que la artista deja huellas 
de sangre en la pared, con sutiles acciones y gestos, que pueden ser 
desde una especie de caricia a la superficie blanca deslizando sus 
brazos en la que quedan don líneas, hasta escribir e incluso imprimir 
una indefinida imagen de su cuerpo. 

Por otro lado, sí repasamos la serie Siluetas (1973-1980) de 
Mendieta, en cada una de estas obras, percibimos la huella de un 
cuerpo, la silueta y forma de su cuerpo, la relación del mismo con la 
naturaleza, con lo ancestral  pasado-presente. “De ahí que la propia 
artista denominó a su trabajo Earth Art2”  y  escribió en La Habana 
en el año 1983:

Durante los últimos doce años mi trabajo ha consistido en establecer 
un dialogo entre la Naturaleza y el cuerpo femenino. En esto pesa el 
hecho de haber sido arrancada de mi Patria en plena adolescencia y 
sentirme desgarrada por la violenta ruptura con mi matriz. 

Mi arte es la manera con que yo restablezco los lazos que me unen al 
Universo. Es un retorno a mi tierra, a la madre tierra. 

Estos actos obsesivos de reanudar mis vínculos ancestrales son real-
mente una manifestación de mi necesidad de ser. En esencia, mi tra-
bajo es una reactivación de las creencias primordiales presentes en 
la psiquis humana. 

Ana Mendieta3 

A través de la obra de Mendieta enlazo la inquietud de traba-
jar con la sangre y la tierra, el barro. La menstruación, por ejem-
plo, y esta quizá como reacción ya que es una realidad del cuerpo, 
una respuesta natural del cuerpo. Detrás de este peculiar fluido se 
esconden dolor, liberación, fertilidad, gravedad. Es un suceso ritual 
espontáneo. Entonces la mente improvisa en el hacer de una danza 
con movimientos libres y sin sentido ni coherencia, solo hacer lo que 
sienta en ese instante, en ese espacio, con un suelo pulcro y blanco, 
y que la sangre caiga y se derrame en el espacio. Danzar sin miedo, 
sin timidez y dejar la huella de sangre. 

El barro y con él está presente el intentar construir o moldear, 
re-pensar el trabajo con un material que ha sido base y muy utili-
zado desde la antigüedad, tanto en el arte, como en la fabricación de 
edificaciones y  artesanías. Asimismo se conecta el volver atrás en la 
relación humano-tierra, cuerpo-tierra. Disfrutar ser parte de ella y 
de la mezcla del barro que surge por su interacción con el agua. La 
tierra y el agua, puras, limpias, sin toxicidades y alguna contamina-
ción, son génesis, creación, vida pura. 

Esta inquietud y deseo de adentrarme en la relación del barro con 
el cuerpo, comienza con una carta de amor, que es una expectativa 
casi romántica y un diálogo platónico al propio material en el que 
le pregunto y digo: 

¿Qué puedo hacer, sentir, experimentar contigo? ¿Qué puede mi cuerpo 
contigo? Quiero intentar saber, ¿qué me puede, qué me pasa contigo, 
que nos pasará? Si intento ser parte de ti, si intento introducirme en 
ti. ¿Podré moldearte, podrás moldearme? ¿Cómo puede mi cuerpo 
entenderte, pero, cómo puedes tú, entender a mi cuerpo? ¿Cómo será 
esa huella? ¿Cómo será nuestra huella? 

Deseo tumbada en ti disfrutarte y dejar que tú me disfrutes, via-
jar dentro de ti. Moverme y que sean movimientos suaves y sutiles 
que den la posibilidad de captar cada placer en nuestro encuentro. 
Que cada parte de mí, cada detalle de mi cuerpo se embarre de ti. 
Distanciarme y observar qué sucede cuando me distancio. Así, poco a 
poco iremos haciendo nuestra danza e iremos dejando nuestra huella. 

Este es un fragmento de la carta escrita. Después entendí que lo 
titularía Masa y  el estado del barro sería precisamente una masa 
moldeable, con una determinada plasticidad con la que el cuerpo 
pueda interactuar pero que a su vez, su textura afecte el movimiento 
y la acción y que a medida que pasen los minutos vaya endureciendo 
hasta ser prácticamente imposible su movilidad, pero en la cual per-
sista la huella de esa danza, de las partes del cuerpo.

Entonces así concluye en ser una imagen abstracta, pero con suti-
les  evidencias de un cuerpo y sus movimientos, la huella de una 
danza, una danza no efímera.

HUELLA DEL CUERPOLAURA RÍOS

1 - Ana Mendieta (La Habana 1948 - Nueva York 1985). Artista cubana, 
escultura, pintora, vídeo artista y perforare que desarrolló un lenguaje 
único. Su obra siempre estuvo vinculada a su existencia personal.
2 - Ned Rifkin, Ana Mendieta Earth Body : Sculpture 
and Performance 1972-1985, Washington, 2004. 
3 - Ana Mendieta, Ana Mendieta: La tierra habla, Nueva York, 2019.
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HUELLA DEL CUERPO

Hay un cuerpo y una mezcla.
Cuerpo y  mezcla de barro, 
Mezcla densa y espesa.

Una mano y luego otra, 
Presionan la mezcla, se hunden,
Se alejan,
Y queda una huella.

El cuerpo resvala,
Se mueve la masa,
Se mueven las masas del cuerpo,
Se siente piel con mezcla,
Queda una huella,
Lisa y pulida.

El codo penetra la mezcla,
Hay una grieta profunda.

La cabeza pesa,
Pesa y se entierra en la mezcla. 

Hay un roce que involucra las partes,
Roce sensual, sexual, sensorial, animal,
Roce de reconocimiento.

El sonido, 
Que delicia como suena,
El sonido es peculiar y se acentúa.

Manos que parecen garras,
Garras que marcan la mezcla,
Huellas de garras.

Las rodillas sostienen al cuerpo,
Las rodillas giran,
Huella de hueco agudo.

La cintura excava la mezcla,
Huella extraña.
La cabeza cae fuerte,
La frente pesa, 
Los pelos pesan,
El cerebro pesa,
Pensar pesa.

La cabeza hace un ritual,
Levanta, cae y sonido
Levanta, cae y sonido
Levanta, cae y sonido.

Ya la mezcla es más densa, 
Mezcla que pesa,
Masa trabajosa, potente.
Dedos arañan la mezcla lentamente,
Hay placer,
Huella de arañazo.
Una mano carga la mezcla,
La mezcla pesa, cae, sonido,
La mano carga la mezcla que pesa, 
Hay mezcla adherida entre la mano,
Caen los trozos de mezcla y carne, 
Sonido.

El cuerpo nada sobre la mezcla,
Lo senos, la barriga y la pelvis resbalan,
Disfrutan la superficie,
Se menean.  

La barbilla se encaja, 
Va atrás y traza,
Huella que es línea definida.
Todos los trozos ruedan,
Toda la masa rueda,
Pausa con ojos cerrados,
Rueda-Sonido-Rueda-Sonido.
Caminan las manos,
Sonidos y huellas de dedos,
Caminan las manos por todos lados,
Huellas de manos en la masa.

Un pie suena y otro suena más fuerte,
Sus dedos y juanetes suben y bajan,
Los dedos gordos comienzan a 
enterrarse,
Los pies casi desaparecen.

Las piernas cruzadas van al torso y 
regresan,
Es como algo que abre y cierra,
Sonidos suaves,
El pelo color mezcla y meloso. 
Hay un mismo color,
Todas las partes se integran,
Es una cosa con la otra.
Las manos exprimen la mezcla,
Exprimen más y exprimen más,
Sonidos y sonidos,
Huellas.

Hay dos codos, 
Tres manos más una indefinida,
Una línea,
Una cabeza,
Hay parte lisa, huecos, molde.

Huella de un cuerpo en la mezcla,
Huella de cuerpo que danza con barro,
Huella de un cuerpo en la masa, 
Huella de masa con masa.  

MASA
Masa, especie de notas que forman parte de la investigación y proceso de la propia 
obra y la relación cuerpo-barro. Esta redacción puede ser valorada como una partitura 
rítmica para la composición o ejecución danzaria y como un acápite que se despliega 
del escrito Huella del cuerpo.
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to read from slowly majestic to increasing motion,

until you feel the Whirlwind that turns the river path.

the body as space. the body as time. the
body as composition, as silence.
the body as a – what?! –
                                                                         a profound unknown. 
as contemplation. towards the unknown.
the body as an error. as a revolution.
the body as a cage. has a cage. is a cage.
my body. my body as your body, as their body
a body without borders. a body screams ME 
from the end of the room. a body as a voice.
the body as a mystery. has a secret.
my body as a future museum. my body as a past pleasure
my body as a manifesto.
a body as a temple, another as a witness.
a     my         your         a.
a body of text – that is it, also.
a ____ as a happening
as a boredom
a body has an undefeated despair. a body as Palestinian, as European
mine as a mother, a brother, x dddd a body  txxt i in a family dinner
as a ghost, as a Giotto, then a Malevitch
my body has a Lucio Fontana’s cut.
mym a body as a knife. a history of the body through the knife.
a body as a virtual hunt
a ____ as an agglomerate of fictions
a body a body body body a bodyahhhhhffffrretttttttt rrr t-t-t v-v-vvv-beyond words, before 
words
a body before your existence and after it.
a body in the end of the world.
a body of planets and black holes, a body of a million cells. 
    what’s the difference?
a body points at another. 
    what’s the difference?
a body has legs, as neck, has arms, as hair, has ears, as brains, has nose, as mouth, has smile, 
as tongue, has chin, as neck, has heart, as soul, has souls, as back, has sex – thank god! as 
Nina Simone – thank god! a body has god! as good as god! has –
a non-inspired body. a body as a machine. a non-efficient machine 
a non-functioning body, a body that cannot get rid of its organs hgx an ecstatic body, a tired 
body, through the mouth, a thought, an injury.         an ashamed body.
a _____ that as that as a body as a has as as ha ha ha as it does not fit its  _______  body
a body exists. just existed. a body that can’t grasp itself
can’t close its borders, its questions       a body wants freedom
a body screams STOP! a body has its hands in its ears.
a body can’t continue, a ____ shall continue 
a body as a whole, has a hole. ________    AH!  — ASSHOLE!
a ____ holds a piece of paper
a ____ just blinked its eyes. a ____ showed its teeth. 
a body is as a mountain is
it exists,    between        the          light      and      the           air            that deforms it,
 xxx                   and then,             

       it’s gone.

isadora alves.

a ____ as a has as as ha ha ha as
 a a a a a a a a a a a a a as a has

a body as a mountain and then it’s gone.

i - this text has – as as has has - the capital letters capital deserves.
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It is so comfortable to be alive é uma coleção de cartazes escri-
tos na primeira pessoa, construídos com frases em inglês, 
letras toscas e uma ilustração, que procura reflectir, através 
de experiências pessoais, preocupações ambientais da atua-
lidade em contraste com discursos canónicos preconizados 
nas redes sociais.
Esta série toma como referência a peça 10 TRASHY IDEAS 
ABOUT THE ENVIRONMENT (1994) do grupo de ativistas 
Guerrilla Girls, que aborda com ironia problemas ambien-
tais e a ausência de medidas de combate aos mesmos, sejam 
elas a título individual, industrial, ou político no mundo. Este 
trabalho é desenvolvido num momento histórico dominado 
pela cultura grunge que representava também o começo 
de várias lutas pelos direitos das mulheres, homosexuais 
e o reconhecimento do efeito nefasto da pegada humana. 
Nesse contexto, as Guerrilla atuavam num modo de culture 
jamming, através de manobras de ativismo nas ruas, recor-
rendo a outdoors, cartazes e flyers, utilizando retórica anti-
-consumismo de forma a romper ou subverter com a cultura 
mainstream ao realçar as desigualdades perpetradas pelas 
grandes instituições. 
Cresci alertada para a importância da reciclagem, econo-
mia da água e para modos de viver mais sustentáveis. Hoje 
vejo outras crianças sensibilizadas para com os plásticos 
nos oceanos, a poluição nas cidades, o desaparecimento 
de espécies, entre outros. Vivemos num momento em que 
a ativista Greta Thunberg leva milhares de estudantes para 
as ruas em prol do clima, em que as correntes veganistas se 
impõem como o modo mais sustentável de alimentação e em 
que marcas seguem estas correntes para fazer valer os seus 
produtos — mudam a estética da embalagem, incorporam 
um visual mais “verde”, comunicam os seus produtos com 
uma narrativa à volta da ecologia e chegam a uma camada 
diferente de consumidores — greenwashing. A tendência 
contribui para fins comerciais como também propaga os 
modos de consumo que a própria tendência denúncia.
It so comfortable to be alive procura assinalar problemas 
inerentes ao politicamente correto que condiciona deter-
minadas crenças ao receio de julgamento, tolda acções e 
comportamentos pela sensação intrínseca de estarmos a 
ser sistematicamente vigiados e criticados. Este aspecto 
não invalida quem reconhece e problematiza as reais causas 
e consequências do aquecimento global e do consumismo 
desenfreado, apelando à urgência de criar novas políticas de 
consumo globais. As frases dos cartazes aplicam, no entanto, 
estas vontades mais “verdes” focando-se no paradoxo de 
algumas acções, como um espelho individual da realidade 
por detrás de uma partilha numa rede social.

MARIA ABRANTES
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ossu
                     #1

Um corpo inerte. (Pergunto-me se inerte será o mesmo que morto). 
Ser inerte é estar tão calmo quanto pacífico.

                             #2
Faz sol. Esta pedra reluz uns pequenos cristaizinhos. Tem coisas dentro de 
si. Coisas que não sei o que são mas se enunciam entre a luz e a sombra.

Continuo a olhar para ela e, apesar da minha vontade, e de algu-
mas tentativas, é impossível registar, dada a sua irregularidade, tanto 
a quantidade, como a qualidade das sombras que tem. Parece que tem 
infinitas montanhinhas em si. 

A sombra  não  depende  só dos corpos, mas também  do sol e de ou-
tras coisas maiores e mais pequenas. (O sol começou a ir-se, e depois de 
um tempo a escrever, já muito mudou.) Deve ser isto o sistema solar.

     #3
É escura, de estar queimada. Entre o preto, o azul, o castanho… não sei 
bem. Tem também um vermelho ausente e uns pontos brancos peque-
nos. É irregular. Pressinto movimento quando a vejo. Há momentos em 
que se parece com a espuma das ondas, revolta. Não é mais leve do que 
parece, nem menos pesada do que poderia ser ao olhar. Sei que não se 
move com o vento. Eu também não. Calculo que seja possível que uma 
grande rajada de vento consiga movimentá-la com muito esforço. Mas, 
ainda assim, não consigo prevê-lo. Seria necessário um vento com muita 
força e muita vontade de a mover. 

A verdade é que, apesar de pôr a hipótese de o vento a conse-
guir mover, não consigo imaginá-lo a mover uma montanha. Por um 
momento parece que, em vez de ser quase o vento que nos move, somos 
nós que quase o movemos. Assim, à luz da manhã, é claramente azul de 
tão negra e parece viva e mutante. 

               #4
Olhando a cerca de um metro de distância, tal como estou, pareço bem 
distante dela. O suficiente para que a sua forma e rugosidade me reme-
tam imediatamente para uma paisagem. Posso ver claramente 
um cume , um vale breve e outras protuberâncias onde poderiam acon-
tecer coisas e fenómenos. Começo a ver lugares dentro dela.

Se esta pedra estiver longe de mim — não muito, mas o suficiente 
para não a ver — eu continuo a parecer tão distante dela como há pouco. 
Não a vejo nem toco, mas ela é ainda negra e de um tamanho agradável 
à possessão e à objetificação humanas. 

Agora colocada a dez metros (contados com passos meus), ela está 
só mais longe. Posso perceber por uma questão de perspectiva que está 
mais pequena, mas só quando penso nisso uma segunda vez. Está só mais 
longe e estar longe é algo de ordem virtual. Se estiver demasiado longe 
de mim, ao ponto de eu me ver obrigada a atravessar toda a cidade a pé 
para a encontrar de novo, a pedra continua a ser a pedra.

             #5
Esta pedra é do tamanho do meu antebraço. Quase da mesma medida. É 
ligeiramente mais pequena. Ainda assim, pode referir-se ao meu ante-
braço. É maior que a minha mão. É maior que ambas as mãos juntas. 
Só maior. Reparo que é do mesmo tamanho que o meu palmo. Consigo 
agarrá-la, mas não consigo fechar a mão. Agarrá-la é um verbo impre-
ciso para isto. Agarrar não. É maior, sem dúvida. Sai-me uma grande 
massa negra  incontrolada entre o polegar e o indicador. Fico a olhar 
com surpresa.

Colocada lado a lado com o meu rosto, ocupa com exactidão todo o 
comprimento da superfície da minha cara em que se vê pele. Enuncio-a 
entre o meu rosto e a minha mão. 

#6
Eu e esta pedra temos pouco em comum. Partilhamos aparentemente 
este tempo, este sítio onde estamos as duas agora. O ar que circula à 
nossa volta é o mesmo, a luz que entra e nos reflete às duas. Temos ambas 
corpos porosos, por onde o ar entra e é transformado a nosso favor. 

                     #7
Negra, silenciosa e implacável. Assim como todas as coisas que assim 
o são, esta pedra parece muda até que a vida a interrompa. Tem um 
ângulo quase perfeitamente recto que me interrompe. Não é lisa, nem 
redonda. É um volume sólido e uma superfície irregular. Não tem for-
mas perfeitas, nem simpáticas. Tem umas cristas granuladas que fazem 
lembrar quando a limalha é magnetizada por um íman. Ou parece que 
cristalizou muito rápido, antes de acabar qualquer coisa. É isso. Da sua 
forma, talvez possa perceber que ficou algo por fazer, algo por dizer, 
um lugar a onde ir. Algo incompleto. 

            #8
É uma pedra.
E a pedra 
não me fala. 

(As pedras não falam, as pedras não vêem, as pedras não sentem. 
É o que me têm dito. )

                             #9
Esta pedra cabe oito vezes no comprimento do meu corpo. E, pressu-
pondo que o máximo da minha largura de braços fechados é a medida 
de um dos meus ombros ao outro, cabe duas vezes na minha largura. De 
braços abertos cabe um pouco mais de oito vezes. Praticamente tanto 
quanto a minha altura. 

Fui contando deitando a pedra sobre todo o meu lado direito. Primeiro 
no pé, depois um pouco mais acima, passando pelo joelho, pela coxa até 
chegar à bacia. Nesse momento tive de me deitar para poder continuar a 
contagem: sobre a minha barriga, sobre o meu peito e o meu seio direito 

# (epígrafe)
uma mancha negra

quase como se fosse um plano
sem tridimensão

um ponto grande no escuro
um buraco sem fim

sim. talvez uma estrela.
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até chegar ao pescoço. No pescoço pesou-me mais do que no resto do 
corpo. A minha respiração ficou mais presente e com uma subtil dificul-
dade, dado o seu peso. Até aqui levava a cabeça erguida para conseguir 
ver e contar. Só aqui me vi obrigada a deitar a cabeça para confirmar 
que a última contagem perfazia a minha cabeça: fiquei uns segundos 
deitada equilibrando-a sobre a minha cara, com a mão a agarrá-la, de 
olhos fechados. A minha respiração, que não pára, foi suficiente para 
fazê-la mover para cima e para baixo, quase impercetivelmente. Fiquei 
contente de sentir que se moveu. 

(Leonardo Da Vinci, quando desenhou um homem musculado dentro 
de uma jaula de linhas geométricas, estava certamente confundido entre 
um vislumbre erótico masculino bem desenhado, e a norma arquitectó-
nica da perfeição, baseada na simetria do corpo humano, e por exten-
são, de todo o cosmos. Foi um erro de cálculo, certamente. Felizmente 
nada, tão maior, ou tão menor que o corpo humano, parece ser absoluto. 
Tampouco o masculino ou o feminino. “Pedra” é um substantivo femi-
nino. A língua não me permite referir-me a ela de outra maneira. Não 
consigo deitá-la sobre o meu corpo sem pensar nisso, apesar de parecer 
absurdo e rasurável.

O meu para-além-de-humanismo começa e acaba no fim do seu 
termo: “humanismo”. Não vem antes, nem depois, tampouco se nega 
muito a sê-lo. Na verdade, não está muito interessado em ser um -ismo 
qualquer, o mais provável é que se recuse. Por consequência disso, já o 
é, e por isso mesmo, não precisa, nem precisará adiante neste diário, de 
mais e maiores referências.)

#10
Eu não vejo os meus olhos quando olho, mas sei bem que a vejo quando 
a vejo. Ela não parece ter olhos, pelo menos iguais aos meus. Estará a 
olhar-me de volta? Na verdade, nada nesta pedra se parece com o meu 
corpo, a não ser estranhamente a forma da minha cabeça.  

        #11
Eu tenho sete buracos na minha cabeça, um deles é a minha boca. Eu não 
falo nem penso com a boca, mas falo e penso pela boca. Como a minha 
língua está dentro da minha boca, eu também não falo nem penso com 
a língua, mas sim através da língua. A minha língua e a minha boca são 
o que me permitem comer e dar sabor a tudo à minha volta. Também 
me permitem falar, pensar e fazer. Engulo comprimindo a minha lín-
gua contra o céu da minha boca. Fica uma coisa compacta e com uma 
cor duvidosa. 

É a linguagem. 
É a pedra.
Agora que a linguagem foi inventada e escrita, já posso afirmar que 

é uma pedra.
Fica escrito na pedra. Litografia.
Esta pedra tem muitos buracos. Talvez fale, ouça, respire, coma ou 

tenha prazer por algum ou alguns deles. O mais provável é que não faça 
nada com os seus buracos e isto seja pura projecção minha.  

Não sei que língua fala, nem se fala, nem se quer se tem língua ou 
céu na sua boca: se consegue saborear, distinguir os sabores e ter prazer. 

                 #12
Fico a pensar.  
E pensar faz doer
os ossos da cabeça.

                 #13
O facto de lhe chamar pedra, e não lhe chamar grão de areia ou monta-
nha, tem sobretudo que ver com a dimensão e a escala . No fundo, tem 
também tudo que ver com quantas de mim cabem nesta pedra. Se os 
meus olhos e a minha escala fossem microscópicos, talvez um grão de 
areia fosse para mim uma pedra, ou mesmo uma montanha. Se assim 
fosse, as praias seriam ao meu olho incomensuráveis aglomerados de 
pedras, montanhas de pedras. Coisas colossais e astronómicas, cujo 
fim e princípio desconheceria por completo do início ao fim do meu 
ciclo de vida. Mas se o tamanho da minha cabeça fosse comparável ao 
tamanho de um corpo celeste qualquer, um planeta, uma estrela, muito 
provavelmente aos meus olhos esta pedra nem sequer seria um grão de 
areia, mas sim uma poeira cósmica, um resíduo praticamente invisível, 
impalpável e sem nome. 

#14
Se o tempo e o espaço fossem uma linha, eu e a pedra seríamos contem-
porâneas. Não tenho a certeza quanto à linha, nem ao espaço, mas eu e 
esta pedra não pensamos certamente o mesmo do tempo. Ainda assim, 
estamos juntas aqui. Os dias e as noites acontecem para as duas também. 

                         #15
Eu e a pedra estamos distantes agora, tão distantes que estamos longe. 
Ainda assim, ela emite-me ressonâncias constantes. Talvez seja possível 
que ouça sons que eu não ouço, que veja coisas diferentes às que eu vejo. 
Intuo que, mesmo que a pedra só pedre, tudo o que ressoe nela, ressoa 
na minha cabeça também. 

            #16
Dói-me a cabeça de tão dura e de toda a erosão, e dessas coisas sem fim: 
a lava arrefecida, a imobilidade e o silêncio. Dói-me a cabeça, há milhões 
de anos que me dói a cabeça. A língua dói-me ainda mais. Os meus ossos 
são de pedra. A minha cabeça é um crânio calcário: é osso, um composto 
de minerais e coisas celestes aparentemente aleatórias.

#17
Sei que esta pedra é muito mais antiga que eu. Tem a idade de uma mon-
tanha, que tem a idade de uma ilha, que tem a idade de um vulcão, que 
tem a idade da fúria do centro da Terra. Suponho que tenha um saber 
mais profundo que o meu e que só se faça compreender por línguas 
que eu não sei e que me fogem à razão. Imagino que a sua cabeça seja 
enorme, um gigante sensível e pesado.

Ela reverbera quieta e silenciosa. Continuarei tentando.

                   #18
Penso nela, imagino-a. Os seus cristais brilham-me e falam comigo. Fico 
a pensar e pensar faz doer os ossos da cabeça, as ideias, os minerais, e 
todo o cosmos.

# (pósfacio)
Uma mancha, um ponto grande no escuro

um buraco, uma estrela, esta pedra, um corpo. 
Esta pedra para ela, Esta pedra.

Eu e esta pedra, esta pedra:
um volume sólido e uma superfície e 

Esta pedra 
a pedra, equilibrando-a.

(“Pedra” é um substantivo feminino. A minha língua não me permite refe-
rir-me a ela de outra maneira. Não consigo deitá-la sobre o meu corpo sem 

pensar nisso, apesar de parecer absurdo e rasurável)
 

nesta pedra Os meus ossos são de pedra
 E É a pedra uma pedra na pedra.

Esta pedra É uma pedra,
E a pedra (O facto de lhe chamar pedra, e 

no fundo, tem também tudo que ver com quantas de mim cabem nesta pedra):
uma pedra, ou mesmo pedras de pedras. 

Esta pedra, eu e a pedra, eu e esta pedra 
(as pedras  não falam, as pedras não vêem, as pedras não sentem).

Começo a ver lugares dentro desta pedra.
////////&%$#±...aela ela!

 
Se estiver demasiado longe de mim, 

ao ponto de eu me ver obrigada a atravessar toda 

Sara Vieira Marques
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EMILY BARASCH
      & 
  randy reyes
The following texts were produced through a collaborative and emergent text 
generation strategy proposed by Emily Barasch. We would begin with three words 
to ground each session, which were extracted from previous interviews conducted 
by Emily. With these three words in mind, we would go around in a circle each 
offering one word, working together in collaboration to construct these thought 
assemblages. This strategy has been particularly useful to destabilize the violence 
of linear narrative and a singular authorial voice, and propose alternate modes 
for linguistic expression that do not or cannot be understood through logics of 
Western narrativizing. The following texts have been produced in collaboration 
between Emily Barasch, randy reyes, Julián Pacomio and Suiá Ferlauto. 

1. DNA, Elastic, Forests
I thought about their love and then I thought about their love and 
then I thought about their love and then I
Thought about their love and then I thought about their love and 
then I thought about there love and
Then I…

              I thought about their love box
 and licked their traces
 elastic plastic baby fantastic

We chose dreams over reality, submerged our hearts in chocolate 
glue and candy

I thought about their love and then I thought about their love and 
then I
thought about their love and then I thought about their love and 
then I thought about there love and then I…

Chewing thoughts reveal nothing, and candles reveal smell
Empty shoes take walks toward beaches that melt elemental shells
Iridescent rainbows illuminate grief bones
Meandering through forests allow spacious waters to emerge

And then I….

thought about their love and then I thought about your love and 
then I thought about your love and then I thought about your love 
and then I thought about your love and then I thought about your 
love and then i… 

2. Plant, Stone, Fire 
BiiiiIIIIIIiiiiiIIIIIiiiiiiIIIIiiiiiIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitch 
 where is my moneyyyyyyyyyyyyy?
BiiiiiiiIIIiiiiiiiiIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiitch 
 please give me back my things.
BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITCH

Pay me in attention and kisses
Pay me in attention and more
Pay me in attention, I’m a Leo

Pay me in attention I want more
 

 I’m unreal for real
I’m real for real

Chomp chomp
                                               I’m unreal for realI’m real for real

Chomp chomp bitches

Pay me in attention and kisses
Pay me in attention I’m yours
Pay me in attention, I’m a Leo

Pay me in a tension
I’m more 

 I’m unreal for real
 

Chomp chomp
 I’m real for real

Chomp chomp bitches
 I’m real for real
 I’m unreal for real

Pay me in attention and kisses
Pay me in attention and more
Pay me in attention, I’m a Leo 

Pay me in a tension
I want more 

Every now and then I get a little bit lonely, a little bit in love 
with it
And I plant fleshy fixtures that turn into stone at midni-
ght and we sip champagne until there’s nothing left of us 
except evaporated fire
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3. Wildness, 
Temporary, Skin
If only we had more time 
 to discern what matters to us
Then we could make sex manifest 
easier
softer
less entangled
more brave

Embracing temporary changes and 
shit particles 
or is it party gals? 
or is it temporary places? 

Skin flourishes like flowers in the sky
Wildness fills the empty spaces

I run towards myself
picking up broken plates
or are they broken hearts

Sometimes I just want to dance 
Sometimes I need to be touched in all the right places
Other times when I’m sweating I’m wondering if my skin is crying
Porous tears, eternal landscapes

4. Erotic, Temporary, 
Time
In the moment that I sensualized with a want of deep of intense 
articulation 

and ravishing feasts for my people
or my friends
or my animals or 
even my mother

Then, suddenly they burst into climax
I dreamt at length of open fields and evanescent sweat lodges

5. Quarantine, Touch, 
Boundary
In the limit of touch we desire it
Sometimes the planet questions our skin

This boundary
presence
environment and 
mess 

What if transmission process becomes touch
Transformation as dance heals goodbyes between everyone 
recently
Crisis, exchange, nothing. Nothing
Wildness, excess, heterogeneity, suspicious chains bred

So traces evaporate my eyes
Memory creates therapeutic truths
Temporary DNA  performs feelings of elastic yearning 
and different fears pulse

And that
 that 
     that danger mirrors mirroring collective…
Protection
ashes
earthy wild roots 

What if we write erotic potentialities in the future

Trans perceptions and transitions amplify traditionality
 I cannot avoid ordinary functions

However, social shapes present enormous cocks and famous 
assholes
Compositionally, sex guides our matter of a binary explosion
Boundaries rescue time

This motor invigorates and evacuates vulnerability
The precarity implicates quiet intentions
Personally, finding violent share friends who fight against soft 
is ecstasy

Pleasures involve changing commitments
territories
and layers that embody fantasy and virus.

Force becomes reality and power and beyond my will

I said flowers don’t change forests anymore
We demand attention 
Somewhere microphones echo insecurity 
What the FUCK, we think
And who the fuck we think
Quarantine has allowed divorcing of bureaucracy inside
Because we undress fake heads with singing water
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I will never let you cum inside of 
me again.
Me inside of you? Maybe, but not 
tonight. 

I wish I had known.

This was not a mistake though.

The seed becoming an ero-
ded memory within a tenuous 
labyrinth. 
Seeking release. Yearning for it. 
I was gifted with the tools to 
excavate you out; to sculpt this 
integrated version of myself in 
instead.

I am reminded that my healing 
does not depend on you and yet it 
does require that all of us be held 
accountable. 
For our actions, for the ways in 
which we uphold____________,
From the most insidious, imper-
ceptible of ways to the more 
grandiose explicit legislative 
oppressive infrastructures. 
You know what I’m talking 
about...

But there has to be another way, 
right?
We are all vibration? 
All of us giving our energy away 
because we need the $$$ to sur-
vive, in different ways. 
Some of us 5-5, 9-5, 24/7, no 
breaks. Drowning in sweat. 
Some of us freelance.
Some of us place parts of oursel-
ves under submission, tied up on 
a leash and placed underground, 
in a place where we hope no one 
will hear the cacophony of the 
internal turmoil.
But fire has always had the capa-
city to transmute and transform. 
This I remember. 
It knows no bounds and yet must 
be contained by the structure of 
wood. It thirsts for water. 
The act of temperance, of 
alchemy.
This all requires an initial spark: 
the initial seed of inspiration, of 
thought forms becoming visuali-
zations becoming manifestations 
of reality. 

.::| || . :.|| : : ::: .| .:| | | || || || . . : .: :: | .| 

:| .:| ::||::|||:.|.::.|:...................:||:.........

...........::......| | . | ::::::. ||||| | | | | | :.:.:...: |

What are you unknowingly 
and knowingly bringing into 
existence?
What do you no longer want to 
give power to? 
Does this make you 
uncomfortable? 

There is beauty in hierarchy. 
Let’s learn from the bees. 
From the interstitial layers of 
organisms diligently differen-
tiating towards their inevitable 
agency, towards a kind of free 
will, or divine order. 
An order dictated by the energy 
and gravitational pull of the 
earth and the rest of the celestial 
bodies we are constantly orbiting 
around and within.
Our celestial bodies banging 
against one another, making 
love, frustrated, thirstier than 
before, yearning to be held by 
the celestial bodies above our 
heads. 
Stardust meeting star matter. 
We are one and the same. 
We are not the same though, let’s 
be honest. Let’s have an open 
conversation about this.
We are always ruptured by the 
violence of dichotomies and 
standardization. So what remains 
of us?

In Lak’Ech. 
We are spirits contained within 
the flesh of these bodies. 
Then there are the projections, 
the spectres, the past, the cons-
tellation you were born into, 
the things you were taught, the 
things that got passed down, the 
bloody mess of intergenerational 
trauma, activated or not, in the 
DNA, in the language of: 
ACGT
ACGT-ACGT
ACGT-ACGT-ACGT
TGCA-TGCA-TGCA-AAAC
4 gestures and receptors repeated 
over a sustained period of time.
How is it possible that these bui-
lding blocks, these nucleotides, 
these double spirals have so much 
to do with everything? 
The microscopic reflecting the 
energetic architecture of the 
external world. 
So what do we do with all of this? 
How do we cultivate and hone 
what we have always known 
about ourselves, about intuition, 
about choreographic structures, 
about our bones? 
Before choreography there was 
movement, before movement 
there was ritual before ritual, 
there was inherent connection to 
the earth, before before before. 
Before language. Before coloniza-
tion. There. Right there. That’s it. 

I used to believe that I was deeply 
fragmented. 
And then I realized that this was 
a lie.
What else is a lie that simulta-
neously impacts other bodies?
Capitalism.
Anti-Blackness.
Patriarchy.
Homophobia.
Transphobia.
Fatphobia.
Xenophobia.
Ay tanta mierda! Carajo! 

What I want is a moment of 
stillness. 
To remain untouched. Unscathed. 
Pero there’s nowhere you can go 
to escape from yourself. 
The virus is proving this is a use-
less attempt because no matter 
where you go the entire world is 
touched simultaneously. 
Revealing the disparity of being 
falsely united. We are not all in 
this together. We do not have the 
same access to resources.
We are all impacted, implicated, 
and forced to slow down.
The phenomenon. The harm. The 
beauty of repatterning. 

The sound of all of us clapping.
Clap. Clap. Clap.
Knock, Knock, Knock.
Bang, Bang, Bang.
Guns, Guns, Guns.
Is this so American of me? Is it 
too much? Can we check-in about 
this? 
Do I dare give myself permis-
sion to spill out over the table, to 
run down the sides of your chin, 
tainting your white T-shirt with 
splashes of red wine, like oil mel-
ting between your hands being 
spread over your whole body?
It feels good doesn’t it?

From my point of view, we are 
{alone, and together}.
From my point of view, it seems 
that there are no ___________ 
people here. Why is that? 
From my point of view, can you 
show me the budget?
From my point of view, we are 
never really alone even when we 
think we are alone.
Are you in or out of alignment? In 
line or out of line? DTF or nah? I 
prefer 69, 33, and 13. 

Remember that story you’ve kept 
quiet for so long because it brings 
goosebumps to the surface of 
your skin? 
Where is it located in your body? 
Is it time to unfold?
I think so. 
Incrementally, though. Edging. 
Just a bit. 

There is pleasure here too. 
Pleasure as an active tool. 
Pleasure as a portal into the 

me das asco, 
pero I still 
want your 
spit dripping 
down my 
face randy 
reyes

28



erotic. Pleasure as agent and 
agency. 
The erotic as the bridge and 
medium between the different 
worlds. 
What does it look like to be com-
mitted to unlearning the condi-
tioning of intimacy? 
To move away from the penetra-
tive and towards another way of:
Connecting,
Tasting,
Soaking in, 
Simmering,
A viscous kind of tension, 
Like falling in love with yourself 
first, but really falling in love 
with yourself first.

I just need space
I just need space
I just need space
I just need space
I just need space
I just need space
More space plz
More space plz
More space plz
More space plz
More
More
More
More

$1 million
$2 million
$3 million
$4 million 
$5 million
How much is this body worth? 
How many bodies are worth it to 
keep your economy going?

There is more space in this body.
There is more space in this body.
There is more space in this body.
There is more space in this body.
Emptying out in order to receive.
Emptying out in order to receive.
Emptying out in order to receive.
Emptying, dripping, slowly. 

I came back. 

Because of love.
Because of community. 
Because what if no one came 
looking for me?
It is what brought me here in the 
first place. 
To gather resources, and then 
disperse them. To cross-pollinate 
practices, ways of being. 

I like it when it gets a bit sticky.

But really what does it mean to 
come home? 

To one’s body, to a familiar geo-
graphic place where one has 
grieved and grieved and grieved, 
oceans of tears watering the fer-
tile ground?
To be beckoned, summoned, con-
jured? To no longer be able to 

walk away?
To not have to decide to go in any 
direction, but to be gently coa-
xed, heart opening, knees to the 
ground, rostro humillado?

How does one ground in the 
face of so much uncertainty and 
precarity? 
Conversely, how to be seriously 
rigorous about resting and doing 
nothing just as much as the doing 
and planning ahead for a future 
that is seemingly indefinitely 
tentative? 
Hanging on the precipice 
interminably. 
Something inevitably will shift. 
Integration.
Pulling in the future selves, the 
future cells. Because we know 
time is not linear. 
Ay no se!
Pero si si sabes bastante. 
Find stillness. Slow down. 
No to productivity. This, for me, 
is the hardest thing to unlearn. 

Tell me the truth.
These are obviously just excerpts. 
If you want to access more, then 
you need to offer more.
This needs to be a reciprocal 
exchange. 
This matters.
This matters to me.
I am stating my needs clearly 
now. 
I listen. 
I move forward because THIS 
right here doesn’t serve me any-
more and sometimes moving 
forward means facing and beco-
ming the fear itself. Absorbing it. 
Metabolizing. Shitting and spit-
ting it out simultaneously. 

Category Is: Get the Fuck On 
With Your Life, But Learn To 
Forgive yourself First.

Let your inner child run wild and 
free. 

If you really knew me, you’d 
know that offering my hairy 
asshole to The Sun is my new 
favorite activity. 
My one of two partners; the 
second lover, The Moon. 
We triangulate and become ano-
ther thing altogether. 
We gather and from there we see 
what wants to emerge. 

We all deserve the right to opa-
city, to be seen and held, in our 
complexity and truth.
We deserve this and so much 
more. 
A bittersweet taste of Quantum 
Entanglement.

I spend hours scrolling through Instagram, 
looking at how others are coping
I feel alone
But I can see everyone now
All at once
All the time
I’m oversaturated. 

My symptoms come and go:
Diarrhea, constipation, tight chest, fatigue, 
brain fog, insomnia, inflammation, eczema
The doctor says to treat it like a flare up, 
we’re not to jump the gun and retest for a 
reactivated infection yet
I let my symptoms pass, sinking into the 
epsom salt water of my bathtub
I feel safe in here – I’m terrified.
I want to hug my mom – to touch – to feel 
the skin of another
I want to go to a crowded bar and dance
I can’t tell if my longing for the old world is 
founded in anything
I’m talking like I’m reciting an Elizabeth 
Moss monologue from the Handmaid's  
Tale – 

There was 

Before
And
After

Maybe it’s okay for it to be both.
For me to grieve that world while I build a 
new one for myself
My body becomes a new fortress protecting 
me from the virus
I wear my armor
My space is now confined to the air between 
the edges of my mouth and the caves of my 
mask, my hands masked in latex
I forget what it feels like to touch the skin of 
fruit at the store

I think of how I will make a thesis concert in 
the coming year in these conditions
What am I not thinking of
Is this a chance to completely shift?
To re-imagine a new landscape for art 
making

But when I gave my “why I choreograph” 
artist talk in David Rousseve’s 211D class I 
said I believed in the power of performance 
to create new worlds through bringing 
people together in a shared time and space
Maybe that just looks different now. 

Our conception of time and space must 
shift – we must stretch. 
Queerness has always been able to adapt 
in the face of… pandemics. Of death. Of 
governments pretending human lives don’t 
matter. We have lived through this before. 
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Escribo este texto presionando teclas en una coordinación veloz 
entre las manos, la lengua y la imaginación. Estas manos experimen-
tan historias que se apoyan en el aire y van pasándose a través del 
aliento y la respiración, en tránsito permanente entre Sur-América 
y Sur-Europa. Son manos de fascias, corrientes eléctricas, escamas y 
agua, que hacen un todo voluminoso con mi cuerpo. 

Manos que se conjuran para el ejercicio del placer y practican la repro-
ducción de una vida rara, de formas cóncavas, donde “vivir y morir bien”. 1  

Manos de trabajo manual, que se encuentran con otras manos que 
saben trabajar el cuidado y que hacen parentesco, a su vez, con las 
manos de artistas precarizadxs, todxs en vulnerabilidad.

Manos que invocan tiempos simultáneos y hacen lugar, a presen-
cias humanas y más allá de humanas.

Manos que sensualizan toda superficie que tocan, discerniendo 
rugosidades, texturas e intensidades para crear una relación desviada 
entre las puntas de los dedos y el lenguaje. 

Manos deseosas de cultivar y proteger; deseosas de sostener y 
transportar. Manos enredadas en el compost aprendiendo a vivir en 
las ruinas de un mundo. 

Manos que están justo después de mi pecho, al final de mis brazos, 
entre ustedes y yo.

Manos que hoy amanecen en una ilusión de no tener cuerpo, hace 
dos meses que no tocan ni son tocadas por ningún ser humano ni 
animal. Manos que acarician las plantas que viven conmigo en un 
intento por aprender a devenir-con especies compañeras: Chamaerops 
humilis, Dieffenbachia, Adiantum, Calathea.

Ciertas manos frotan, agarran, aprietan, acarician, deslizan, pre-
sionan, calientan, envuelven, rascan, defienden su propio deseo, pre-
fieren el tejido, la fricción y la resistencia.

Otras manos son fronterizas. Se mueven en zonas carnosas e inde-
terminadas del encuentro y desconocen la separabilidad de los cuer-
pos. Estas manos-en-la-frontera emiten ondas electromagnéticas para 
desorientar los límites del género y en cambio, hacerlos vibrar en un 
mundo ya enmarañado a nivel molecular. 

Hubo manos que no supieron ser binarias. Fueron y serán fugiti-
vas. Se negaron por optar entre el lado izquierdo o el lado derecho, 
entre percepción o sensación, entre pensamiento o imaginación, entre 
sexualidad o espiritualidad, entre tocar o telepatizar. 

Algunas manos se desviaron, se descubrieron lesbianas, travestis, 
cuir. Encendieron su curiosidad subversiva en las calles, en las camas, 
en las plazas, en las fiestas, en las escuelas públicas, en las montañas, 
en los mares, en los amores, en los desarraigos, en los viajes. Desataron 
los nudos de la recta heterosexual para enredarse en una digitopun-
tura que hhhhuummmmm rrrrrrrrr fffsssssss lllllll aauuuuuu vino a 
contar otras historias.

Algunas manos se consideran, a veces, dos independientes entre sí. 
Disociadas, autónomas, individuales. Pero muchas manos también saben 
que existen junto con otras, enmalezadas con todas las cosas del universo, 
humanas y más que humanas, animadas e inanimadas. Así agitan, acari-
cian e invocan un mundo que pueda ir más allá del entendimiento de lo 
separable y determinado. Se saben parte de “un mundo enmarañado”.2

Un par de manos son capaces de enlazar por lo menos a tres. 

Vos, ella y yo. 
Este, esto y esta. 
Ahí, allá y aquí.

Muchas manos en la ternura del Universo.

Algunas manos manosean lenguajes, lenguajean, van y vienen 
de la palabra a la mano a la boca a la voz al aliento a la 
mano a la bolsa contenedora.

Una vez, de viaje al norte de Argentina en la frontera con 
Bolivia, entrelacé mis dedos con los de una mujer anciana 
que me llevó a recolectar unas plantas sagradas. Su mano 
rugosa y caliente me sostuvo con firmeza suave mientras 
caminábamos juntas en un sendero irregular de piedras, tierra 
y mucho sol de verano. 

Estábamos en el altiplano andino a más de tres mil metros 
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de altura y yo completamente apunada empecé a sentir que en 
ese agarre de las manos juntas estaba la fuente de oxígeno 
para mis pulmones, la estabilidad para mis piernas y la 
confianza para continuar en un camino desconocido. 

El agarre de dos manos como una membrana magnética. Una 
alianza de carne fibrosa y elástica capaz de hacerme res-
pirar, darle continuidad y sostén a todo mi cuerpo. Amasar 
desde las fascias y la piel un lenguaje para ser dicho.

Una vez en el lugar, lanzamos nuestras manos a las hierbas, 
plantas y malezas: unas tenían pinches, otras producían 
picazón, algunas se dejaban arrancar de la tierra casi con 
entusiasmo. La misma tierra que también vino conmigo metida 
debajo de las uñas y entre los pliegues de mis dedos. 

Envolvimos las plantas junto con varias ramas para hacer el 
fuego. Las manos se habían transformado en bolsas, en cuencos, 
en conchas. Las bolsas-manos, cosas ahuecadas, recipientes, 
contenedores para la tarea de sostener y transportar lo que habí-
amos recolectado sin la necesidad de armas: semillas, troncos, 
frutos, raíces, hongos, hojas, plantas sagradas. Cargamos estas 
cosas con nosotras y también sus historias, que nos acompañan.

Al volver, separamos delicadamente las hojas de los tallos 
y las lavamos con apenas unas gotas de agua, para no qui-
tarles la savia que las recubría con propiedades curativas 
y alucinógenas. Las lavamos acariciándolas. Preparamos la 
infusión en un movimiento circular continuo de la mano y 
una rama, que revolvían la mezcla. Cuando estuvo lista y 
dentro del cuenco, lo sostuve largo rato entre la palma y 
los dedos, sintiendo el peso y el calor.

Comencé a llevarme la mano a la boca cargando el contenedor 
en ella, mientras bebía el líquido y probablemente también 
tragaba algunos restos de tierra que venían en las hojas y 
pasaban a ser parte de mi. Mientras mano derecha iba y venía 
hacia mi boca para darme de beber, mano izquierda parecía 
desmaterializarse, tocar a la distancia en una sincroni-
zación háptica de ambas manos disociadas-pero-juntas, el 
deslizamiento de mis ojo sobre los colores del paisaje y la 
torsión de mi lengua entre los sonidos las palabras. Manos 
ojos lengua plantas tierra tocaban el poema, todas a la vez:

Comencé a llevarme la mano a la boca cargando el recipiente de 
la pócima, mientras bebía el líquido y probablemente también 
tragaba algunos restos de tierra que venían en las hojas y 
pasaban a ser parte de mi. Mientras mano derecha iba y venía 
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hacia mi boca para darme de beber, mano izquierda parecía 
desmaterializarse, tocar a la distancia. Una sincronización 
de ambas manos disociadas-pero-juntas, el deslizamiento de mis 
ojos sobre los colores del paisaje brillante y la torsión de 
mi lengua entre los sonidos de las palabras. Una hapticalidad 
enredada en el humus. Manos ojos lengua plantas saliva tierra 
tocaban el poema, todas a la vez:

Cuando digo la palabra 
nuca
¿te chupo suavemente
hasta hundir
el diente aquí?
               ¿Estoy tocándote acaso?

Cuando digo pezón
¿la mano roza
las dilatadas rosas de los pechos tuyos?
               ¿te toco acaso?

¿Toca, lengua, la comisura
de mis labios y aprisiona
en la vasta cavidad el cuerpo
que desea ser tocado y ceñido
por tu lengua cuando nombra
              mi boca la palabra lengua, acaso?...3

Manos manosean lenguajes, lenguajean, van y vienen de la palabra a 
la mano a la boca a la voz al aliento a la mano a la bolsa. Manos se cargan 
y son cargadas entre amigxs, entre vecinxs, entre libros, entre dildxs, 
entre imágenes, entre prácticas, entre encuentros, entre mudanzas, 
entre secretos, entre danzas, entre caricias, entre hongos, entre luciér-
nagas, entre glándulas, entre poros, entre temblores, entre parpadeos.

Las manos del 2020 han pasado también a ser un arma mortal. 
Contagian, se contaminan, son la nueva amenaza junto a la saliva 

y el aliento.

Las manos están prohibidas. 
Están presas.
Están vigiladas.

Las manos de la pandemia son enemigas del humanx “en estado 
de guerra”: con un sólo movimiento son capaces de ingresar todos 
los virus del mundo directamente al interior del cuerpo. 

Cuidado. ¡Cuidado!

Estas manos globalizadas son obligadas a existir a través de la 
inmunización de las pantallas y dispositivos digitales de control, 
mientras reflejan nuestra propia imagen huella digital en superficies 
perfectamente pulidas. 

Para quienes tienen agua, las manos están resecas de tanto ser 
fregadas, limpiadas, desinfectadas hacia el interior de las casas. 

Para quienes tienen casa, las manos duelen de tecleo, aburrimiento 
y masturbación hacia el interior de la intimidad. 

Para quienes tienen Estado, algunas manos demandan protección 
y otras ansían desobediencia. 

¿Y las manos que están excluidxs de todas estas cosas? 

Manos precarizadas trabajan y se exponen, maniobran al servicio de 
manos confinadas, que parece que son las manos que importan. Manos 
limpiadoras, manos cuidadoras, manos recolectoras, manos cosedoras, 
manos con callos, manos pequeñas de motricidad fina, manos-delivery, 
manos que empaquetan y envían, manos madres, manos que curan, 
manos de trabajo sexual, manos precarizadas de artistas cruzando el 
océano para sobrevivir en países un poco más ricos que el propio.

Manos de mujeres, manos migrantes, manos trans, manos explo-
tadas, manos indocumentadas, que se enlazan y quizá, permiten 
alianzas con otras manos históricas que les sucedieron: manos negras, 
manos indígenas, manos esclavizadas, manos brujas, manos asesi-
nadas, manos silenciadas.

Algunas manos transitan, se mueven entre lo concreto y lo mágico. 

Estas manos dejan que los ojos caigan al cuerpo.4 Acercan y enti-
bian dildxs como si fueran caracoles. Llaman al agua, conjurando 
lluvias y abundancia. Continúan percibiendo y curan a distancia. 
Manos cósmicas que manosean lo visible, pero también lo invisible, 
haciendo aparecer lo que hay entre nosotrxs: un espacio negativo, 
una indeterminación opaca, unas pieles en busca de contacto, o más 
allá del contacto, ensanchando y abriendo los poros y las esporas 
para facilitar el roce, la transmisión, la lubricación, la hidratación, 
la fotosíntesis, el calor.

Tengo la habilidad de telekinesis y puedo mover las cosas 
a distancia. También soy capaz de transferir energía y 
conducirla en un cuerpo. Voy a hacerlo aquí, ahora mismo. 
Nunca aprendí pero sé perfectamente cómo hacerlo. Las puntas 
de los dedos se activan con precisión, percibo lo que se 
está moviendo aunque no lo veo. Mis manos se aproximan 
a otros cuerpos y siento su calor irradiante muy cerca. 
Las partículas que me rodean se excitan ante el contacto 
inminente.  “L! Estoy ahí contigo, sin tocarte. ¿Lo sientes?”

Tengo que persistir pero sin prisa. Doy tiempo para ejerci-
tar la escucha, mientras observo la danza que están enviando 
y me dispongo a recibirla. Mis falanges continúan magne-
tizando las distancias y produciendo descargas eléctricas 
invisibles. Yo acompaño respirando, pues es la manera de que 
mis poros se dilaten y puedan emanar el vapor que permite 
la conexión. Los poros incorporan esta mano magnética y la 
transfiguran en vapor caliente.

Repentinamente algo acontece, me tumbo en el suelo, una 
mujer-planta se trepa encima mío con sus manos botánicas, 
está desnudx y se cuelga de mi insuflando un fuerte calor 
en mi cuello presionando con su boca. No ofrezco ninguna 
resistencia, caigo al suelo en ese movimiento y me dejo 
hacer. “Este cuerpo pequeño y cálido cabe todo entero encima 
mío”, pienso. “Es como si mi pecho fuera ahora una mano 
ahuecándose y sosteniéndole dentro”, digo, mientras observo 
cómo mantiene su boca inundando de calor mi cuerpo, como una 
ventosa, como un volcán, ahí donde mis glándulas vibraban 
frecuencias hace unos minutos atrás. 

Hace días que sufro un fuerte dolor de oído (quizá de tanto 
desequilibrio) y tengo la certeza de que ese beso-lava de 
calor vino a quitármelo, a curarme. Confío y dejo que elle 
haga su tarea, mientras mis falanges y huellas digitales 
atraviesan capas de piel y llevan calor a otros cuerpos 
que están muy lejos muy lejos y muy presentes muy presentes 
al mismo tiempo. 

Hacemos un tejido, nos pasamos de mano a mano.

1 - Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushrooms at the End of the World, 2015.
2 - Denise Ferreira da Silva, Sobre diferença sem separabilidade, 2018.
3 - Diana Bellesi, Eroica, 1988.
4 - Marina Garcés, Visión Periférica. Ojos para un mundo común, 2010.
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A l i n a  R u i z  F o l i n i
(Argentina, 1981) es artista e inves-
tigadora. Su trabajo se mueve 
entre la coreografía, la danza y las 
prácticas curatoriales. Máster en 
Práctica Escénica y Cultura Visual 
por la UCLM / Museo Nacional de 
Arte Reina Sofía 2017-2018. Dirige 
ARQUEOLOGIAS DEL FUTURO — 
Festival Internacional de Artes Vivas 
en Buenos Aires. Co-crea Proyecto 
TÁCTIL junto a Leticia Skrycky. Es 
bailarina en Trilogía Antropofágica 
y Serie Canibal dirigida por Tamara 
Cubas. Reside entre Buenos Aires, 
Lisboa y Madrid.

A l i n e  C o m b e 
(Paris, France, 1989) is a dancer, per-
former, and a collector of human 
details. She works with blurry zones, 
untold-stories, frustration, and a mix 
of fiction and reality. She used to fail, 
and few know about her work. 

B i a n c a  Z u e n e l i
(Italy, 1993) is currently living and 
working to build her pathway 
made of unified contradictions. 
She is active as a dancer, a maker, 
a teacher. Over the last years she 
has mainly worked in Belgium and 
now between Lisbon and Italy. She 
values daily life encounters as a 
motor for her work.

E m i l y  B a r a s c h
(California 1992) is a California based 
choreographer, performer, and 
scholar using the body as the site of 
research and exploration. Her cho-
reographic and scholarly work looks 
at the potentiality of mobilizing hys-
teria as a performance strategy to 
create worlds wherein queer, trans, 
and femme bodies can be represen-
ted in an alternate figuring of space, 
time, and language, that transcend 
rather than transgress the logics of 
capital time, linear narrative, and 
dominant language.

I s a d o r a  A l v e s 
(Lisboa, 1775) trabalha com o espaço 
e com pessoas, tem particular admi-
ração pela luz e silêncio destes. Por 
vezes estes encontros culminam em 
espectáculos.

I s i s  A n d r e a t t a 
(São Paulo, Brasil, 1988) é artista, 
trabalha como performer, coreó-
grafa e educadora. Se interessa em 
explorar o corpo em sua dimensão 
psicofísica e, em seus últimos tra-
balhos, tem explorado práticas de 
co-autoria e de interdisciplinari-
dade entre arte e cuidado terapêu-
tico. É co-diretora e integrante do 
Grupo VÃO desde 2009.

L a u r a  R í o s
(La Habana, Cuba, 1992) es baila-
rina, performer y coreógrafa. Inició 
sus estudios en ballet clásico y en el  
año  2018 fue graduada del Instituto 
Superior de Arte en la especialidad 
de Danza Contemporánea. Formó 

parte de la compañía nacional de 
danza contemporánea en Cuba 
(DCC) como intérprete. En la actua-
lidad investiga desde el cuerpo, la 
acción y el movimiento cómo puede 
ser la danza no efímera.

L a u r e  F l e i t z 
(Cambrai, France, 1992) aura peut-
-être 51 ans, comme Cate Blanchett, 
et habite dans un aquarium. Sur son 
sol, défilent des planches de bois, du 
grillage, du journal en morceaux. 
Sur ses murs, des feuilles de ficus 
ou bien des cartes postales. Elle les 
lit par le geste.
 

L e i r e  A r a n b e r r i 
(Bilbao, Spain, 1993) is an artist with 
a medical background that works 
in relation to the body in these two 
fields. 

João dos Santos Martins
(Santarém, 1989) é um artista que 
trabalha a partir e através da dança. 
A sua prática distribui-se, geral-
mente, em múltiplas colaborações, 
experimentando entre formatos 
vários como a coreografia, a cura-
doria e a investigação.

J u l i á n  P a c o m i o
(Mérida, España, 1986) es artista y 
performer. Sus trabajos en artes 
escénicas indagan la idea de copia, 
remake, traducción y apropiación 
de materiales ajenos. 
https://julianpacomio.net

M a r i a  A b r a n t e s
(Lisboa, 1998) está sempre a tropeçar 
e não aguenta muito tempo quieta. 

M a r i n a  D u b i a 
(São Paulo, 1992). Professional 
dilettante excessively obsessed with 
the nature of reality. Keywords: 
conceptualism, independent 
publishing, translation, mountain, 
short-circuit, cockatoo, contact, 
improvisation. Vaguely based in 
Copenhagen. More of a wanderer 
than an artist. 

N a t á l i a  M e n d o n ç a
(Brasil, 1983) é artista da dança, resi-
dente em São Paulo há 13 anos. Como 
performer, a sua pesquisa se dá na 
combinação entre práticas de atua-
ção e colaboração como intérprete, e 
a criação de trabalhos autorais. 

r a n d y  r e y e s
(they/them, San Francisco 
[Ramaytush Ohlone Territory], 
U.S./Guatemala, 1992) is a queer, 
AfroMayanGuatemalan choreogra-
pher, performer, and healer. They 
frame choreography as [a process 
of excavation, channeling, edging, 
incremental gesture], [task as medi-
tation], [as psychosomatic state 
werq using Qi Energetics]. They 
love getting messy and conjure 
club spaces as sites of generative 

dissonance [alone, and together] 
and ask, “Are we celebrating or 
mourning or both?”.

R i t a  N a t á l i o
(Lisboa, 1983) estudou Artes do 
Espetáculo Coreográfico, é mestre 
em Psicologia e doutoranda em 
Estudos Artísticos e Antropologia 
com bolsa da FCT. Dedica-se à 
escrita, dramaturgia e perfor-
mance, cruzando a criação de textos 
e espetáculos com estudos académi-
cos. Publicou dois livros de poesia 
pela (não)edições: Artesanato (2016) 
e Plantas Humanas (2017).

S a r a  V i e i r a  M a r q u e s 
(Lisboa, 1992) é uma artista que 
vive em Lisboa. Tem vindo a diluir 
e a alastrar a sua prática dentro da 
performance, investigação, instala-
ção e desenho cénico para projectos 
de dança, teatro e performance. 
Paralelamente encontra-se a ter-
minar um filme que parece nunca 
mais ver a luz do dia.  
h ttps://saravieiramarques.weebly.com

S u i á  B u r g e r  F e r l a u t o
(São Paulo, 1977) é artista, perfor-
mer, educadora. Nos últimos 20 
anos dedicou-se a práticas e cola-
borações no campo das artes visuais 
e cênicas, e agora gostaria de ir a 
algum lugar que não sabe qual é. 

F o r u m  D a n ç a 
é uma associação cultural sem fins 
lucrativos, criada em 1990, cuja 
missão é promover a dança con-
temporânea, através da formação 
profissional e artística, da investi-
gação, da edição e da documenta-
ção. É uma plataforma de encontro 
dos profissionais e do público. 
Desenvolve projetos pedagógicos, 
seminários, residências artísticas, 
apresentações informais, workshops 
e aulas regulares dirigidos a públicos 
profissionais e amadores, adultos e 
jovens. Estrutura reconhecida como 
pessoa colectiva de utilidade pública, 
desde Abril de 1998. Financiada pelo 
Ministério da Cultura/Direcção 
Geral das Artes, pela Câmara 
Municipal de Lisboa e pela Fundação 
Calouste Gulbenkian. Pertence à 
REDE – Associação de Estruturas 
para a Dança Contemporânea.

P A C A P
Programa Avançado de Criação em 
Artes Performativas é um programa 
de formação para profissionais e 
estudantes de artes que pretendem 
investir num período de experi-
mentação avançada conciliando-o 
com uma investigação teórica e o 
exercício de práticas de corpo e 
movimento. 

P A C A P  4 
De Janeiro a Julho de 2020. Curadoria 
de João dos Santos Martins Apoio 
Financeiro: Fundação Calouste 
Gulbenkian Apoios: O Rumo Do 
Fumo, Alkantara, O Espaço Do 
Tempo e Estúdios Victor Córdon.
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E D I Ç Ã O
É D I T I O N
E D I T O R I A L
P U B L I S H I N G 
Forum Dança – Associação Cultural        
Espaço da Penha - Travessa do Calado, 
N. ° 26B | 1170-070 Lisboa, Portugal
+351 213 428 985 | +351 925 103 596
forumdanca@forumdanca.pt 
w w w . f o r u m d a n c a . p t
www.facebook.com/forumdancalx 
www.instagram.com/forumdanca

Esta publicação é redigida 
em português de Portugal e 
do Brasil, inglês dos Estados 
Unidos da América, espanhol 
de Espanha, Cuba e Argentina, e 
francês de França.
Cette publication est rédigée 
en portugais du Portugal et 
du Brésil, en anglais des États-
Unis d’Amérique, en espagnol 
d’Espagne, de Cuba et d’Argentine 
et en français de France.
Esta publicación está escrita en 
portugués de Portugal y Brasil, 
inglés de los Estados Unidos de 
América, español de España, Cuba 
y Argentina, y Francés de Francia. 
This publication is written in 
Portuguese from Portugal and 
Brazil, English from the United 
States of America, Spanish from 
Spain, Cuba and Argentina, and 
French from France.

sara vieira


