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Building Strength, uma sobreposição contínua 

de paisagens múltiplas 
 

 

 

 

A matemática e os estudos da performance, a multiplicidade de um corpo, 

deslocado, oscilando entre o foco e o desfoque, a solidão e a desconexão no 

confronto, são alguns dos elementos presentes nas performances que tenho 

desenvolvido. O corpo presente. Interessa-me o corpo presente. Como 

configurar uma forma de refletir sobre contextos atuais onde o corpo é 

central ou, pelo menos, é convocado de forma explícita? Um corpo que se 

coloca demasiado tempo na mesma posição para ser aniquilado em seguida. 

Um corpo no ginásio ou em momentos solitários de exercício físico em 

frente a um écran. Um corpo doente, fragilizado. Um corpo por entre 

extremos de imobilidade e movimento. Um corpo solicitado. E frágil. 
 

Desde a última performance, Unnamed Scroll, 2016, inspirada em Interior 

Scroll de Carolee Schneemann na construção de um corpo-manifesto, que 

procuro entender as diversas caracterizações do conceito de coragem, e que 

afunilam sempre num enquadramento contextual, onde surge a força. O que 

significa ser forte? E corajoso? A que força ou coragem nos estamos a 

referir? Quantas forças há? Em que direções as construímos?  

 

O corpo. O sacrifício. O prazer. Endorfinas. Ginásio. Em casa em frente ao 

écran. O outro lado do corpo. A transpiração, o prazer. O que fazer com o 

prazer do sacrifício do corpo? Bulding Strength surge assim numa 

reformulação constante do corpo enquanto corpo de sacrifício e de prazer 

numa relação de forças.  

 

A nudez, o corpo envolto e o corpo coberto são os três corpos principais 

enquanto imagética despersonalizada. A investigação, a partilha de palavras 

e o exercício físico são lugares por onde Building Strength procura um corpo 

reatualizado, reconfigurado, reformulado, possível. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sinopse 
 

 

 

 
The body politic, as well as the human body, begins to die as soon as it is born, and carries 
itself the causes of its destruction. Jean-Jacques Rousseau. 

 

O que vemos quando olhamos para um corpo? Que corpo? Container, 

retainer, declaimer. A imagética que nos distrai, nos confirma, nos dita a 

força da presença. A ideia da presença. Um percurso por várias ideias de 

presença, construindo pequenos momentos de exceção que desaparecem 

rapidamente em busca do próximo, por entre o vazio e a fragilidade.  

O aborrecimento é o que preenche os espaços entre momentos de efusão e 

partilha. O corpo-imagem destruído na solidão, a música sempre instável, 

indesejável, incapaz.  
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