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Estou criando uma colecção de peças de dança sob o nome “Cascas de memória”, na 
qual torno-me num arquivo e numa arquivista dançante.Quão diferente se torna uma 
memória mantida em carne e seus gestos de uma em tinta sobre papel? Quais são as 
implicações de manter o passado no presente usando práticas incorporadas? Quais são 
as implicações de uma europeia branca escolher conscientemente tornar o seu corpo num 
arquivo dançante? As memórias contidas em gestos repetidos, outra e outra vez, per-
sistem através do tempo? Não é possível regressar ao que foi? A performance realmente 
não salva nada? (Solveig Phyllis Rocher)

No1 é uma dança duracional que se repete e acumula constantamente, apresentada aqui numa 
versão curta. Nos seus 34 gestos, eu salvo memórias dos meus avós mortos. Danço nos limites 
da sala como uma prensa de Guttenberg, um cd ou uma fotocopiadora: on and on, again and 
again, over and over, reproduzindo os gestos constantamente, enquanto as pessoas vêm e vão. 
A repetição dum gesto fá-lo persistir no tempo? Não é possivel voltar ao que foi?

No2 é um dueto baseado na exploração das possiveis relações que podem existir entre o meu 
corpo e o do tecido. A sua criação tornou-se um exercicio em trabalhar com objetos não hu-
manos de acordo com Harman’s ‘object oriented ontology’.Quais tipos de movimento são pro-
duzidos dentro duma tal relação horizontal? Mas a imagem original, a com que começei a peça, 
era das memórias sendo entidades fisicas separadas da nossa pele, carne e ossos, entrando, 
habitando e mudando-nos, acumulando e viajando de pessoa para pessoa, atraves do tempo e 
das gerações. Essa interpretação agora fica na peça só como um fantasma.

No3- work in progress Here, you is a place. “...all but a few of these place names take the form of 
complete sentences, each name invoking its place through a succinct yet precise visual descrip-
tion (...) when reciting a series of place-names, the Apache experience themselves ‘traveling in 
their minds’.”p155 Abram, D. from The spell of the sensuous.

O evento enquadra-se na iniciativa “Quintas Nómadas” que se iniciaram em Setembro de 2016 e aconte-
cem todos os meses sempre às 5a feiras, no MIRA artes performativas, em horário e espaço “nómadas” 
abordando linguagens artísticas diversas, improváveis e em constante mutação. As “Quintas Nómadas” são 

dedicadas essencialmente às artes performativas com a programação de Hugo Cruz.
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