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receita 
para 
dançar
a-m-o-r

1) Dançar um R forte 
e recto que acaba 
mole e com menos 
força

2) De seguida 
adicionar um O com 
os braços e tronco 
fluídos

3) MMMMMMMMM
Este M que é algo 
que nos puxa e que 
se quebra, num 
 mo-vi-men-to recto

4) Acrescenta-se 
no final um A com 
movimentos fortes e 
quebrados

O corpo, por vezes, é solitário. Mesmo na dança.
Para cada um dos lados.
Ir crescendo,
Crescendo
E depois de pé
explorar pernas e braços, movimento de onda pelo 
corpo e e e e e e e e e e e
Um, dois
Um, dois
Um, dois
Um, dois

O corpo solitário é contornado quando se associa a 
outros corpos. 
O corpo deixa de estar sozinho e produz ecos nos 
outros corpos. 
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Encontro e eco.
Doação e permanência.
Z
Z

FITA É CHEIRO A CANELA.

A Filipa tem um irmão, e às vezes escreve 
histórias.

Também o R de AMOR é evocação de 
mundo.

E a Joana conta-as
Desculpa… (riso)

Não sei se, no caso, R será cheiro a 
canela.

Mas antes de o corpo ecoar:
Há batalhas e concentradas no corpo 
solitário
ainda sem ecos

Este é o espaço da constituição do corpo

palavras da relação 2+12

LINHA ECO REPENTINO NÍVEIS VOZ DINÂMICA DEPOIS SENTIR VAZIO 
COMO PÊNDULO ADAPTAR

Começa assim:

Lisboa, 29 de Março de 2019

LINHA ECO REPENTINO NÍVEIS VOZ DINÂMICA DEPOIS SENTIR VAZIO 
COMO PÊNDULO ADAPTAR

Estas são as doze palavras que vieram da relação de duas pessoas com doze 
pessoas.

LINHA ECO REPENTINO NÍVEIS VOZ DINÂMICA DEPOIS SENTIR VAZIO 
COMO PÊNDULO ADAPTAR

No processo estas palavras constituíram um corpo comum
Que dançava
De costas, virar. Duas cambalhotas. ‘Contínuo’- Crescer, explorar pernas e 
braços, movimento de onda pelo corpo e e e e e e e e e e e, pequeno no chão 
–‘calmo’
Deixar a cabeça guiar
Um, dois
Um, dois
Um, dois
Um, dois (cada vez mais devagar)
Um ,doissssZzzzzzzzzzzzzzzz

Z
Z Z Z
Os corpos moldam-se aos corpos.
Z
Zzzup
Z
ZZ
Z
Z TORNA-SE N

Um, dois
Um, dois –    pendular
Um
2D
D
D
DOIS
DEPOIS
D-OIS
DE
POIS
POIS
POIS POIS POIS
Um, dois
POIS
Um, dois
Um, pois
Como? 
Como

como como como como, como, como como, como 
como como
Como Cumo
Cumo
Como
Como?
Cumo como 

(tossir)

Ando de um lado para o outro, aos altos e baixos. 

Tombo várias vezes
RECUPERO
‘Arrastaaaar
Movimentos lentos, sonolentos, pesados

Eu sou sonâmbula
Z
Zzz
Z
ZZ
experiências no chão.. depois subidas… 
Em pé, correr como uma louca
Saltinhos
SAL
TI
NHOS
No fim: um salto enorme e maravilhoso 
Caio e adormeço

Com um R forte e 
recto 
que acaba mole e 
com menos força
Depois um O com 
os braços e tronco 
fluídos
MMMMMMMMM
Um M que é algo que 
te puxa
E que te quebra
Com mo-vi-men-to
Fluííído, recto. 
Fluído
E que puxa de novo.
No final há um A com 
movimentos que se 
cortam
Fortes e quebrados

A primeira camada 
das imagem, 
desbloqueiam os 
corpos

cria-se uma dupla 
fútil-profundo. 
Futilfundo.

Dançar o R da palavra AMOR ajuda-nos a tirar a solidão do corpo.
Não se dança AMOR. 
Não se o representa em movimento. 
Traduz-se a palavra, grafia, desenho

Dançar o R é um exercício de fundamento. 

O simples e literal pode exultar-nos sentidos.

O R talvez possa.

Porque eu digo fita, e para mim, fita é fita de fitar o filme.
Mas fita, 
é também a fita que cola, a linha contínua, o limite, o estabelecido de 
barreira, a circunscrição de um espaço, o laço, os presentes, o natal, 
o vermelho e os dourados, e o cheiro a canela.

Aqui corpos aparecem para ecoar. 

E antes do corpo ser corpo, e dançar
 
Ouvi, 
Falámos e ouvimos os nossos nomes: Leonor F, Leonor, M, 
Joana, B que devia ser M. Mmmmmmmm. 
Música. 
Também ouvimos…, não. Não, não. 
Música. Também sentimos mus… Também não. 
Sentimos as palavras
letras em linhas lúdicas…Lúcia, Laura, 
linha foi uma palavra que escolhemos; a palavra com que eu 
fiquei. 

A Carolina ficou com A-M-O-R; 
a Maggie não estava

No papel, colámos fita, 

sem esquecer as Filipas, as S, G, duas Filipas e a música. E Matilde.

Músicas escolhemos dez, não duas. 
Dez mais duas são doze. 

Somos doze porque a Sofia vai seguir a linha

A linha contínua da existência 

P
Pen
PENDULO
VEM

Dizemos: o corpo solitário? 

O corpo solitário também pode!

Mas o ECO no corpo, pode mais.

ECO
PECO
PE
P
Pen
PENDULO
Imaginar por vezes é mágico.
PENDULOPENDULOPENDULO
Pen…dulo
O PENDULO
O PENDULO PODE
PENDULOVAI
PENDULOVEM
Vem

FILIPAAAAA
Vem tomar o pequeno almoço! 

Dei um sobressalto e corri para a cozinha, esta-
va em minha casa!

Já imaginaste hoje?

O que eu sinto, sobretudo, 

é que imaginar por vezes é mágico.

As possibilidades no corpo

e corpos a aparecerem

Desinteresse?
Uma LINHA pelo corpo… da cabeça aos pés! 
às vezes timidez
Às vezes, não quero que olhem para mim é uma ferra-
menta do corpo solitário em revolução. 

Às vezes, não. 
Já imaginaste hoje?
é que imaginar é mágico

Já imaginaste hoje? 

Uma LINHA pelo corpo… da cabeça aos pés! 
Ou melhor, do AR ao chão. 
Junta as pontas dos dedos de uma mão à outra, e abre 
trocando de direcção!

Vê o que acontece! PÊNDULO? Diz-te alguma coisa?

Balanço das mãos juntamente com os joelhos. V, > 

Basta…   !!!!

Braços em v apoiado num 
joelho!

Vê o chão numa posição em 
que a cabeça se mantenha 
baixa! 
Ao mesmo tempo utiliza os teus 
dedos dos pés e desenha um 
círculo. 
Ao teu lado, vira a cara com 
a TUA mão e finge que o teu 
braço ganha vida e te puxa.
Sente o teu coração e faz o seu 
barulho com o teu braço no 
peito

com esse impulso salta, 
minimamente

Desliza para trás e puxa o 
teu joelho como se quisesses 
proteger…
E por fim sobe com impulso!

FALL
Para trás
Com garra, levantar
Até estar de pé

Repentino
A linha até chegar ao chão tem de se adaptar
A linha da vida que nos guia

Sem rumo
PENDULAR

Alfa
Alfa pendular

E mãos na boca
Zzzup

V V V
letra V 
Duplo V e temos um N
Viramos o N e temos um Z

Comum
Da relação de 2 mais 12
O que nos interessa
É o que construímos
Comum

Foi esta reorganização das palavras que nos fez dançar

Aqui aprendemos a ler

A frase pelo espaço
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