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O centro do corpo:
Veículo matéria e flecha-voz

Projecto com ênfase na acção plástica e no resultado matérico imediato, 
intuitivo. Protagonizando matéria em pó, como veículo e através de obs-
táculos que interfiram na deslocação ou depósito das partículas.

A minha vontade era a de trabalhar o centro do corpo numa questão de 
percepção das suas vias, da divisão do tubo em sub anéis que se suce-
dem, a compensação das vértebras, essas partículas que vamos perce-
bendo à medida que olhamos o tubo como que animado pelo disparar 
de uma flecha, explorando oscilação e ressonância.

Imaginando que o eixo vertical é nutrido pelo centro do corpo e se mani-
festa a vários pontos desse tubo, procurei atingir a percepção do veículo 
interno através de criação e reflexo plástico  e através de formulação de 
vibração e frequências no corpo. Pude perceber que à medida que fui 
alargando ou delineando a prática, fui também alimentando uma ma-
neira de ser e estar (convivendo com essa percepção e usufruindo do 
seu embate no corpo próprio).

Dar alma à matéria; animá-la com o sopro-som vital.
Estabeleci, portanto, a analogia a uma flecha que dispara movimento 
em coordenação com a formulação do som dentro dos tubos do corpo 
humano.

Em brio e assertivo caule

Em acto concreto este projecto assume a relevância de criar uma lingua-
gem e explorar a série; de se ceder a vários documentos-objecto.

Em termos de abordagem plástica, Parti de “a espera” - projecto final do 
ano passado (consultar anexo I, abstract enviado para o IJUP), nomeada-
mente de “brio”,  e de uma experiência performativa no Hardclub a Julho 
do ano passado. Nas imagens que se seguem, respectivamente.



 

 

 



Criar oportunidade

Pude abordar o centro do corpo de variadas formas,  e vê-las evoluírem 
e procurarem o ambiente: a apresentação mais confortável para se man-
ifestarem.

Nas manifestações da metodologia, tracei como objectivo potenciar a 
experiência- e para potenciar a experiência como primeiro ponto, pes-
quisei criar oportunidade.

A questão do espaço - tempo- a luz - o volume, são ao mesmo tempo 
eixo central e variantes - em espelho são cerne e flor.; são estrutura ver-
tebral e ao mesmo tempo  são expansivas e reprodutoras na medida em 
que elas trabalham, através da presença, várias possibilidades. 

Sobretudo na questão do espaço cena: vigilância para reserar direito de 
o ser espaço, de o ser tempo, de o ser matéria, no espaço e no tempo.

A cena apresenta uma variedade de infinidades para que seja criada 
oportunidade e a folha de papel, apesar de no formato standard 70x100 
cm (mas à medida do meu corpo) consegue-se camuflar de palco e se 
instalada num palco ela tem - dada a abordagem que desenvolvi, a ca-
pacidade de se tornar palco em si - e não objecto que está presente no 
espaço cénico (mas sim cena em si). 

O corpo amigo do chão e o chão amigo do corpo - são valores de algu-
mas abordagens ao movimento corporal, e que me parecem extrema-
mente relevantes- é essa ligação que existe entre o corpo e o chão, que 
representa evidências da gravidade e evidências do equilíbrio. 

Tomando como comparação o caso da dança (chão amigo) , essa sim-
biose nas evidências da gravidade e do equilíbrio reflecte-se neste tra-
balho do veículo interno na questão do suporte. O suporte aceita essa 
evidência ao assumir o objecto papel como uma cena onde é criada 
oportunidade e através da qual se desenvolve um trabalho, repito-me, 
de simbiose  - ela apresenta-me a mim o poder criativo , ela oferece-mo 

e eu faço o que bem me apetecer.

Metodologia para ser no feito, de facto. Interessa-me nutrir e apraz-me 
o movimento de fazer.
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Apresento como anexo um DVD duplo com vídeos, organizados segundo  
o código acima descrito.



 

0 ESTÂNCIAS DE OBSERVAÇÃO

O aprofundamento acerca da via do centro do corpo, parte do estudo 
da estrutura vertebral das plantas em assertivo caule, do fascínio pela 
compensação das vértebras, do entendimento do veículo interno: tubos. 
Observei plantas. Contactei com uma bailarina e troquei conhecimentos 
de voz, por exercícios que explorassem o centro do corpo, desde met-
odologia de aulas de dança contemporânea a técnicas de dança japone-
sa e marcial. Comecei a treinar breakdance pelo equilíbrio e robustez e a 
dançar tango pela percepção e partilha do eixo. Desloquei-me ao museu 
de anatomia do ICBAS, que já bem conhecia, para encontrar esses tu-
bos, reconhecer-lhes anéis e orifícios entradas-saídas (ou sem saídas), 
revisitar o órgão da voz num carater fisionómico para lhe reconhecer 
reflexo na fisiologia e vice-versa. Voltei a ter aulas de canto com o Kiko, 
partilhando-lhe escultura-voz. 

 









00 PRIMEIROS TRABALHOS

Nas primeiras abordagens na aula e em oportunidade complementar, 
tratei de revisitar Brio e o Túnel, no formato papel 70x100cm e utilizando 
carvão em pó.
No primeiro caso, incluí novamente o chuveiro, mas com a intenção de 
assertivo caule, explorando a verticalidade do objecto, bem como outros 
elementos que surgiram no momento. 



Uma madrugada voltei  ao túnel ferroviário abandonado (ver foto) onde 
havia também desenvolvido anteriormente o “tarot da pele”; local com 
que me identifico pela sua sensualidade de fluido e terra, obscuridade e 
luz, e carril.



I ESTÚDIO DE VÍDEO COM MÚSICOS

Convidando os músicos João Serrador  (baixo, kalimbas e loop station)  
e Tito Alves Silva (percussões e shrutti box), pretendi criar momento de 
usufruto, onde a envolvência criou a variante da interacção musical e 
inspiração-suor.
Demais instrumentos e veículo-matéria: Fabíola

Utilizado carvão em pó, pastéis secos em pó, spray fixador, fita-cola de 
papel e papel.



II ESTÚDIO 2 (sozinha)

Senti necessidade de recorrer à repetição de algumas ideias que haviam 
surgido anteriormente, e também de explorar de uma forma mais res-
guardada a intimidade do momento que o projecto também pôde pro-
porcionar.
Utilizados os mesmos materiais e formatos que no ponto anterior.





III BEMVINDO A QUALQUER LADO

Dia 29 de Dezembro, numa tasca, em convívio com amigos recém chega-
dos a Portugal, reencontrei noutro grupo o João Guimarães, amigo músi-
co que estava a viver em Nova York. Apresentou-me alguns amigos com 
quem estava, e apresentou-me o que se iam proporcionar nessa noite 
nos Maus Hábitos: Bemvindo a qualquer lado. Onde toda e qualquer 
contribuição seria… bem vinda a qualquer lado. Eu disse que ia, mas que 
depois de jantar e antes de lá ir ter, passaria por casa, para pegar num 
chuveiro e farinha.
Acabou por acontecer.





 
IV OBJECTO (com Mariana Moranduzzo)

Para conseguir perceber a variante do espaço, pretendi também ex-
plorar a presença de um objecto. A presença desse objecto é por si só 
uma senha  pois o facto de ele “estar” com todas as suas características, 
redefine a rota do protagonismo e da acção, que passa a ser/estar condi-
cionada com “ x” componentes.

Eu e a Mariana trabalhamos juntas há já algum tempo e somos capazes 
de submergir a uma boa profundidade com justiça no universo criativo 
e na compreensão do que uma e outra faz; e até construir  juntas. Entre 
nós acontecem coisas que são simplesmente sintonia e verdade ( entre 
nós duas vezes), pelo que quando ela decidiu excluir esta peça da sua ex-
posição na Casa Oficina António Carneiro por questões de espaço, pron-
tamente lhe comuniquei que gostaria de experimentar sobre ela veículo 
matéria e flecha-voz. 
Ainda a questão da improvisação com intenção.

Autoria do objecto integrante do projecto “transmutação do ser” (ver 
anexo respectivo): Mariana Moranduzzo
Fotografia, filmagem e assistência técnica: idem





V QUADRÍCULA

Em relação a este ponto, interessava-me explorar as partículas, os grãos, 
animando-os utilizando uma técnica de pré cinema - a quadrícula (im-
provisada com rede plástica preta). Sobre fotografia analógia a preto e 
branco, fotografia digital e sobre os originais, colocados numa mesa de 
luz com as mesmas dimensões.



VI MESA DE LUZ 

Imaginei este objecto e logo me pareceu interessante o explorar de 
várias plataformas em paralelo, com vários pós (desta vez especiarias e 
repetindo a farinha), numa gestão em que se conseguisse perceber  essa 
simultaneidade de oportunidades. Os substratos pertencem ao mesmo 
espaço-tempo com alargadas possibilidades de coordenação das deslo-
cações da matéria.

O próprio efeito visual parece-me ter, tal como a mesa onde ele está - 
pernas para andar. Anoto algumas ideias, como a possibilidade de um 
dos paralelos ser uma caixa de vidro sem tampa, para explorar o movi-
mento, vibração, das partículas na água ou variantes para captação áu-
dio de oscilação e ressonância. Dissolver,veicular e disparar.

Assistência técnica: João Grilo.





Conclusão-Continuação do projecto

A melhor conclusão para mim foi, em termos de investigação, o aprofun-
dar o centro do corpo através da criação de uma estratégia plástica de 
sabor próprio.

Depurei ideias, apliquei praticamente, organizei metodologia própria.  
Cientificamente, interessa-me investigar futuramente o reflexo do movi-
mento das cordas vocais no colo do útero, com acompanhamento das 
áreas de Ginecologia e Obstetrícia e Otorrinolaringologia, assumindo ai-
nda o caule interno.

Compor musicalmente através dos registos audio resultantes.

Explorar ainda a variante da gravura em Fevereiro.

Alargar a mesa de luz, registando potencialidades.

E sobretudo focar no projecto anual de escultura “mulher-farol”, sob a 
visão de Flecha-voz, admitindo e aplicando o  que o presente projecto 
explorou e consolidou.
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CRIAR OPORTUNIDADE, MOMENTO. TRABALHO DE PRESENÇA.
METODOLOGIA DE PROJECTO

Fabíola Augusta
Kévin Lévêque

Kévin Lévêque, Lille 1986.
Começa pela Interpretação. Após ter seguido um percurso universitário 
dentro do Cinema e atravessado as etapas da construção do filme, evolui
como director. Segue-se a licenciatura em Artes do Espectáculo. Por 
outro lado Kévin desenvolveu trabalho de artes circenses em acrobacia, 
e apartir daí orientou-se gradualmente para a dança contemporânea.
Igualmente formado no jogo de máscara Balinais, a abordagem de Kévin 
quer-se particularmente ligada ao corpo do actor. As suas referências e 
as suas investigações estão próximas dos movimentos surrealistas, forte-
mente ligado à psiquiatria. Em 2008, Kévin começa a aposta em cena 
(direcção de actores e encenação) e a escrita.

Enquanto criador, não assume a representação para mostrar, mas ser no 
feito de facto.
Questionar. Interessa-lhe Nutrir o personagem através de si.(pesquisa)

Apraz-lhe o movimento de fazer.
Não parte nem focaliza o seu trabalho no texto, mas pode recorrer a 
marcas de textos para experimentar coisas, ou delas experimentar texto. 
A improvisação gera momentos corporais,textuais.
Interessa-lhe o ser próprio, em corpo e pessoa (existência) ao serviço da 
cena, do trabalho presencial e da presença.
Trabalha a evoluir diálogo entre a humanidade do actor que é obrigado 
a ser pessoa. Questionar a palavra, a sua necessidade ou deixar lugar 
ao silêncio e aceitar. Não girar o olhar do espírito para outra coisa que a
presente situação e a presente aparência. Não esperar morrer, como se
qualquer momento não fosse morrer e reviver.



Concebe a obra como ancorada na vida.

No seu processo é fundamental manter-se ao corrente desse question-
amento, que em conjunto com a sua multidisciplinaridade origina dança 
teatro.
Um dos seus métodos de abordagem é, por exemplo, dar senhas: ex: 
“que é que tu pensas fazer para impedir que ela se vá embora?”; que 
o actor/comediante/bailarino interpreta. Os gestos recorrentes servem 
então de base, e dessa captação presencial, faz evoluir.

Escolhe as pessoas com quem trabalha através de (re)encontros fortui-
tos. Implicados, Kévin dirige-os a trabalhar com a sua humanidade; “tu 
fazes parte do trabalho”.

memória:construir. Construir de memória observação.

Interroga os corpos sobre a cena durante todo um processo de criação e 
escavar de cada um, o passado e também em antecipação do futuro, de 
modo que o corpo se dirija e dance. Por-se ao serviço.
Dança-Teatro do sentimento.
Crescer-se sobre este espaço consagrado.
Inspirado por Pina Bausch, assume no seu processo a imaginação como 
força real activa -realidade ela mesma.

Trata assuntos/temas próprios do ser, humano.
Para penetrar no tema, penetrar através do tema no seio da pessoa com 
quem trabalha: clarificado pelo propósito de crescer como pessoa na 
cena. “Tudo é possível no palco”,
É também relevante para Kévin dar-se a reservar Mistério.
Criar através da luz diferentes camadas:Perceber e não perceber. dificul-
tar a percepção. Criar uma membrana, através da qual e em termos de 
espectadores,haja espaço para o livre arbítrio.

COM TODA A URGÊNCIA.
Identificamo-nos com a metodologia um do outro, na medida em que 

assuminos que a cena potencia as experiências. Da mesma forma que, a 
exemplo, recorro à acção plástica para dela emergirem gestos-sons em 
tempo, espaço e volume. Ou a segundo exemplo, prestar-se ao acto per-
formativo como investigação e pesquisa e não como mostra acabada.

A nossa discussão acerca do espaço-cena revela-se interessante na me-
dida em que sentimos semelhante mas manifestamos diferente.
Como cruzamentos cena/palco pesquisamos criando oportunidade, mo-
mento.
Nesse trabalho de presença, inacabado por natureza, vamos depurando 
e estabelecendo metas. No caso dele, encenação e espectáculo, narra-
tiva. No meu caso, ainda que superficialmente pareça expansivo pelo 
comportamento multidisciplinar, a meta deposita-se mais interna men-
te, apurando, e facilitando ferramentas novas para mais profundidade 
sucessiva.

Interessa-me também por vezes lidar com fluido de energia viva, fazê-lo
embater em variantes externas (fazer-se rodear de variantes externas 
cria também oportunidade(s)). Fazer-me rodear de objectos ou de músi-
ca a acontecer no momento, por exemplo.

Gerir o desconforto da obra inacabada não é uma batalha contra o tem-
po por irresponsabilidade,é dançar com o tempo, fazê-lo circular pelas 
vias internas do corpo (às vezes literalmente),e ver o seu reflexo nas 
paredes de cada tubo, do eixo do centro do corpo, ou na superfície em 
interacção com o que ou quem rodeia. Educo-me no sentido de gerar es-
tima e humildade por esse processo; que sinto fazer brotar a experiência 
activa do potencial.

Procurar desenvolver uma abordagem cada vez mais sensível com 
prudência para não fechar portas, mas reconhecendo os gestos recor-
rentes que servirão então de base, e dessa captação presencial, fazer 
evoluir.
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TEXTO PESSOAL DE MARIANA MORANDUZZO 
acerca do projecto desenvolvido e apresentado na Casa Ofi-
cina António Carneiro

No projecto que desenvolvi na residência artistica na Casa Oficina An-
tónio Carneiro relacionei-me com o universo filosófico e poético do au-
tor.

A instalação “ Transmutação do ser - Embreonário, Existência e Dis-
solução do ser” estabelece um diálogo com a obra “ A Vida” de António 
Carneiro. A interpretação tripartida da transitoriedade da existência hu-
mana do autor encontra reflexo na cadência rítmica de transformação 
que atribui ao projecto. O carácter fugidio da presença humana revela-
se também nos retratos de António Carneiro,como se previssem a tran-
sição para o fim. Tal como disse Teixeira de Pascoaes, “todos nós somos 
feitos mais de ausências do que presenças.”

O Projecto envolve uma relação entre o desenho e a transposição para 
a forma tridimensional no espaço, de modo que o próprio desenho se 
expanda e adquira volume e massa. O Conceito de transmutação do ser 
é absorvido pelo próprio processo artístico, no qual cada forma ou cada 
imagem é construída a partir da manipulação da anterior.

Observo a transmutação da forma numa outra extensão de si mesma.
 Observo o fenômeno que anima a matéria no tempo entre a concepção 
de ser e o nada, que transforma o potencial para o vestígio. A matéria 
viva é algo simultaneamente propenso ao crescimento e à decadência, 
com capacidade em se
transformar em algo absolutamente oposto..

O vestígio do ser próximo do fim revela a consciência do tempo e man-
tem visível a memória das fases de existência anteriores.O vestígio reve-
la o processo de ecdise e a complexidade da natureza imaterial e inscon-
stante do organismo vivo..
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