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Nota: esta folha de sala não precisa de ser lida antes do espetáculo.

Yvonne Rainer in folha de sala 

de Continuous Project – Altered Daily (1970)

Em 2011 tive a oportunidade de participar, em contexto pedagógico, na reinterpretação 

da peça Continuous Project – Altered Daily (1970) de Yvonne Rainer, a partir de arquivos 

e testemunhos de artistas. Nesse momento, surgiram tensões de trabalho que viriam a 

materializar-se na peça em si: um processo de trabalho transformado em experiência 

estética que reivindicava o labor coreográfico enquanto produto artístico. Estava literal-

mente em causa a forma como um grupo de indivíduos interagia e negociava um conjunto 

de ações entre si, num processo que tanto era naturalizado quanto induzido coreografica-

mente. Neste projeto damos continuidade a esta ideia de coreografia enquanto tecnologia 

que verifica, ativa e transforma relações entre indivíduos. Recorrendo a objetos da história 

da dança, aos seus contextos e ideologias, procuramos rever e operar sobre a forma como 

a coreografia e a dança estabelecem padrões ideológicos que fixam ou colocam em ques-

tão os regimes éticos e estéticos estabelecidos. 

João dos Santos Martins
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AUTO-ENTREVISTA COLETIVA

Onde e como começou o projeto?

“olá filipe,como estás? pensei em ti 

para um projeto que estou agora a pre-

parar, e gostava de saber qual seria a 

tua disponibilidade para trabalhar en-

tre novembro ‘14 e fevereiro ‘15.

diz-me tu primeiro quais são as possi-

bilidades e logo te conto mais.

um abraço,

joão”

O projeto começou com uma “ponde-

ração”. Eu estava em Bilbau, a orien-

tar um workshop de Composição em 

Tempo Real, e o João enviou-me um 

e-mail. Além de se apresentar (porque 

naquela altura nós não nos conhe-

cíamos) e questionar sobre a minha 

disponibilidade, perguntou-me: “Tens 

facilidade em aprender coreografias?”. 

Eu ainda não sabia qual seria a propos-

ta de trabalho, mas respondi que com 

treino e repetição daria conta. 

 

Começou com um e-mail que pergun-

tava se eu teria facilidade em aprender 

danças a partir de vídeos e se gostava 

de correr. 

A peça chamava-se Colligo.

Não nos conhecíamos bem, quase 

nada. Por email: um anexo com a pro-

posta do projeto; no corpo, um texto do 

João e um possível caminho inicial com 

uma relação de vídeos do youtube.

Começou no meu “computer” com 

um e-mail, depois uma frase muito 

forte que o João me disse sem razão 
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evidente, no Centro Pompidou, e uma 

fotografia que eu lhe dei para ter um 

objeto de ligação com ele quando nos 

despedimos.

Foi há mais ou menos um ano atrás. 

Comecei a pensar um pouco antes. 

Queria fazer uma peça sobre ritmo e 

dança e a relação entre a euritmia do 

Jacques Dalcroze e a constituição da 

dança moderna, sobre a forma como 

a indução rítmica era utilizada não só 

enquanto técnica para harmonização 

de um coletivo mas, ao mesmo tem-

po, como “processo de singularização 

de subjetividade”, como diz Guattari 

no Revolução Molecular. Interessava-

-me o conflito ideológico entre as duas 

coisas.

Como é que se começa um trabalho 

com um e-mail convite?

Começa com um susto e, depois, com a 

constatação de que aquilo me seduzia 

pelo desafio. Dançar Isadora Duncan, 

por exemplo. Permitir-se ser seduzido 

é um passo importante, pensei. Depois 

tivemos uma conversa via Skype e eu 

falei mais sobre a minha formação. O 

João entrevistava-me enquanto bebia 

vinho branco. Lembro-me desses de-

talhes porque era a primeira vez que 

falava com ele. Lembro-me também 

que ele estava em Berlim. 

“Subject: Ponderação”. 

“Subject: Proposta” 

Começas uma relação e começas a de-

senvolver uma ideia estando atento às 

informações que circulam e que se po-

dem relacionar com o projeto, como se 

abrisses uma pasta no cérebro e fosses 

guardando e processando a matéria. 

“Começamos por aqui: link para vídeo 

1 / Talvez passemos por aqui: link para 

vídeo 2 / E por aqui: link para vídeo 3”. 

“Resposta final: topo a tua proposta”. 

Os primeiros dias de ensaio são de es-

cuta (e fala), de acumulação de mais 

matéria. Pouco a pouco vamos criando 

uma pasta comum, que mais tarde se 

materializa numa dropbox.

Seguimos.

Beijinhos e até mais,

A imagem do vosso projeto é justa-

mente um ecrã de computador com 

várias pastas abertas. O computador 

foi um objeto primordial no estúdio de 

dança?

Aprendemos várias danças diretamen-

te a partir de vídeos disponíveis no You-

tube. Nesse sentido, o computador foi 

mediador entre nós e as fontes coreo-

gráficas de outros tempos.

Eu diria que estava muito presente, não 



tanto pelo objeto em si, mas por aquilo 

que possibilita em termos de acesso 

à informação, sobretudo a arquivos, 

vídeos, textos; o que nos permitiu ser 

mais intuitivos nas conversas e acu-

mular mais informação e matéria. Isto 

trazia um duplo sentimento, de clareza 

e confusão. O que fazer com tudo isto? 

Mas também foi um objeto chato. Dois 

dos computadores não tinham bateria 

incorporada e tinham de estar sempre 

ligados à corrente. 

Às tantas ficávamos imóveis, literal-

mente presos à ficha elétrica. Por ou-

tro lado, estávamos sempre à procura 

de internet e a própria rede coreogra-

fava a distribuição espacial do grupo, 

sendo o modem o altar.

E então o que fizeram com toda a ma-

téria?

Começámos por fazer retrospetivas de 

ensaios, que foram resultando em lis-

tas sobre o processo de trabalho que 

fomos arrumando cronologicamen-

te. A primeira apresentação pública, 

passadas duas semanas de trabalho 

em Montpellier, consistiu numa ex-

posição literal dos dias de trabalho e 

exemplificação de situações. Foi aí que 

começámos a articular o enunciado 

do projeto, apesar de não ter sido uma 

decisão muito consciente. Queríamos 

fazer apenas uma mostra informal 

das coisas que realizámos, sem qual-

quer preocupação estética. No entanto, 

quando o público entrou na sala de en-

saio foi impossível manter o caráter in-

formal uma vez que se estabeleceu de 

imediato uma relação convencional - 

com quarta parede invisível, silêncios, 

olhares, impostura, etc. Apesar de 

tudo, foi aí que encontrámos o registo 

do trabalho e pensámos que podería-

mos construi-lo em consequência da 

retrospetiva do processo. Infelizmente 

isto aconteceu cedo demais, o que pra-

ticamente nos impossibilitava de man-

ter um processo de pesquisa sem estar 

simultaneamente a verificar a executa-

bilidade, pertinência e interesse dos 

materiais. 

Foi por isso que a determinada altura, 

em Serpa, a Ana Rita sugeriu que, em 

vez de fazermos uma lista com tudo 

aquilo que fizemos e falámos, tentás-

semos fazer uma lista com todas as 

coisas que não fizemos nem falámos. 

Foi uma decisão difícil, exatamente 

porque alimentava o ceticismo do “o 

que fazer com isto?”, e do “para quê?” 

No entanto, retrospectivamente, foi 



uma decisão importante que nos pos-

sibilitou deixar de controlar tudo. A de-

cisão seguinte foi: fazer tudo o que não 

fizemos. Daí até tentarmos organizar 

os materiais entre arquivos/documen-

tos, comentários e performance/dança 

foi outro passo.

Porque dizes tentaram?

Tentar no sentido de experimentar, 

porque estávamos a trabalhar com 

material muito multifacetado que nem 

sempre encaixava nesse modelo de 

arquivo-comentário-dança. Algumas 

danças podiam funcionar como co-

mentário, por exemplo. Essa potência 

criou muitas dúvidas metodológicas 

entre ser fiel a uma ideia ou trans-

formá-la. Foi um momento de gran-

de impasse e esgotamento no grupo, 

combinado com uma residência sem 

água quente, aquecimento, internet e 

mobilidade restrita. 

Podes dar um exemplo de um mate-

rial multifacetado?

Por exemplo, a primeira dança - que 

nós chamamos de Isadora I e que 

apropriámos a partir de um vídeo da 

terceira geração da companhia post-

-mortum da Isadora Duncan nos EUA. 

Propusemos um ensaio como forma 

de operar aquela dança ao invés de a 

dançar. Isto servia, por um lado, para 

escapar a possíveis questões autorais 

e, por outro, para comentar o processo 

de aprendizagem e construção do cor-

po daquela dança. 

Sentiste-te desafiado neste projeto?

Sim, diariamente, porém mais pelas 

condições materiais e periféricas do 

que pelas ideias centrais do projeto. O 

maior desafio foi desenvencilhar-me 

da minha postura no trabalho face a 

ideias pré-concebidas que trouxera. Os 

primeiros períodos de residência fo-

ram bastante complicados. Para além 

de ter a boca cerrada que nem um tú-

mulo, sentia-me com um ponto de in-

terrogação gigante na testa, perdido no 

meio de tantas afirmações. Perante o 

caos, lá relativizei - mas já tinham pas-

sado dois meses, talvez. Outro desafio 

foi gerir o trabalho em grupo. Não me 

interessava trabalhar numa relação 

dual, mas de colaboração e misticida-

de autoral. Estava muito ansioso antes 

de encontrar o grupo e de compreen-

der como é que as pessoas se enten-

deriam, se teriam alguma coisa para 

conversar entre elas, se teriam algum 

interesse nas coisas que eu propunha, 



se estariam dispostas a propor alguma 

coisa; ou a forma como se engajariam 

em ação e pensamento. Outro pro-

blema foi como orientar o trabalho já 

que, apesar do processo disperso au-

toralmente, eu ainda era o responsável 

por aquela união espácio-temporal de 

gente. Quando o Rui Horta (diretor do 

Espaço do Tempo) conheceu o grupo 

na passagem de ano em Montemor-o-

-Novo, disse-me ao ouvido: o teu grupo 

é muito humano! (LOL) Fiquei sem per-

ceber se isso era coisa boa ou não.

Sentes-te livre?

Pergunta errada.

Este projeto transformou o teu corpo? 

Se considerar o workout “six pack in 

six weeks” da Jillian Michaels como 

parte do projeto, sim. Também tive do-

res de cabeça e muitas insónias que 

coincidiam quase sempre com os dias 

em que nos sentávamos no estúdio de 

manhã a pensar por longos períodos 

de tempo, o que também me deixava 

as pernas moídas do contato com o 

chão frio. Acredito que o meu cérebro 

tenha crescido ligeiramente. Em geral, 

na apropriação das danças a partir do 

vídeo sentia uma enorme frustração e 

uma sensação de estar errada. Embo-

ra no início do projeto tenhamos todos 

falado dos nossos percursos para ser-

mos bailarinos, no final concluí que é a 

multiplicidade de percursos que trans-

forma a dança em si. Eu achava estar 

tranquila, mas não. Na minha cabeça 

a “falta de técnica” era o elemento-

-diabo sempre que tentava reproduzir 
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algo exterior ao que considerava meu. 

Foi aí que senti que o meu corpo mu-

dou. Sinto-me bem no meu próprio 

corpo com as suas capacidades téc-

nicas e sinto que é em dialogo (bata-

lha) constante com as minhas próprias 

convenções e expectativas que a alma 

sossega e o corpo dança. Fui um pouco 

pirosa agora!!! Posso ainda dizer que 

os exercícios que aprendi do José Li-

món, alteraram a extensão lateral do 

meu tronco.

Este projeto transformou a tua Alma? 

Achas que o conceito de Alma foi subs-

tituído por outro? 

Eu tenho a sensação que clarifiquei 

algumas coisas. O meu corpo é um 

bocado confuso, em geral. É um misto 

de energia espampanante e preguiça 

aguda. Uma professora de ballet disse-

-me uma vez que não percebia como 

é que eu, sendo tão descoordenado, 

conseguia fazer os exercícios. Depois 

estive noutra escola onde me tentaram 

corrigir, mas fui-me embora. Não sei... 

o facto de partilhar experiências, sen-

sações, formas de execução e perfor-

mance obriga a clarificar coisas, pelo 

menos a falar sobre elas, a enunciá-

-las, e isso provoca um processo físico 

recíproco. Às vezes exemplificava coi-

sas com o corpo mas depois via que a 

forma como isso era interpretado pelos 

outros não correspondia àquilo que eu 

pensava estar a executar. Aí surgia um 

problema com duas hipóteses: ou era 

eu que não estava a fazer o pensava 

estar (ou como achava que o meu cor-

po era visível fora dele), ou então era o 

olhar e o corpo dos outros que não esta-

vam treinados de forma a interpretar e 

incorporar as informações do meu. Ini-

ciei o projeto com algum receio sobre a 

minha capacidade/habilidade técnica. 

Sabia que o projeto exigia isso e que, 

além de um requisito, seria igualmen-

te uma questão/matéria de trabalho. 

Nesse sentido, pensei que poderia ter 

uma postura mais experimental, algo 

como ser o corpo demonstrativo desse 

processo/experiência. 

 

O que aconteceu com o teu corpo? Que 

emoções, acidentes e/ou provas?

Muitas emoções. Stop feeling, bitch. 

“Feelings are facts.”

Tiveste algum sonho com o projeto? 

Não, mas sonhei durante o projeto. 

Entre outros, estava na Coreia do Sul 

e fui sequestrado por norte coreanos 

para ser levado para Pyongyang. En-



tretanto desenvolvi uma relação eróti-

ca com o sequestrador. Sonhei que o 

público conversava comigo, enquanto 

eu dizia o texto da Doris Humphrey. O 

Daniel sonhou com algo sobre o qual 

falámos, no mesmo dia de conversa. 

Envolvia ejaculação precoce e muito 

sémen. Pergunto-me sobre a necessi-

dade de falar sobre sexo aqui (ou em 

muitas outras vezes); algumas vezes 

parece-me forçar uma “liberdade”. 

Acho-me conservadora, talvez, de fa-

zer esse comment, mas também me 

pergunto mesmo o que isto adiciona 

aqui – posiciono-me no lugar de quem 

lê e assim, rápido, sem pensar, só me 

parece leviano. Vamos então repetir: 

sexo, sexo, sexo, sexo, ejaculação, sé-

men, sexo, sexo, pecado, sexo, sexo, 

sexo, sexo, sexo, sexo, desejo, sexual, 

nenhuma decência, segredo, ain’t got 

no sex, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo.

Tiveste sexo com alguma pessoa do 

projeto?

- Seriously????! - aka Brendan Jordan.

(Trouxe para cima essa pergunta, com-

pleta meu pensamento nessa ordem. 

Tudo bem?)

- Sim, mas não frequentemente. 

- Não, mas como diz o provérbio, até ao 

lavar dos cestos é vindima.

Desejaste ter sexo com uma pessoa do 

projeto e como?

Alguém vai responder ou vamos con-

tinuar com a decência, o segredo e a 

moderação? Lembro-me de falar sobre 

isso com a Rita e o Daniel numa via-

gem de regresso a Lisboa desde Serpa. 

Desejava que a peça implicasse ati-

vamente a fisicalidade do meu corpo, 

de uma forma extrema. Talvez por me 

sentir preguiçoso e mole.

?!?

How did your relationships evolve? 

Qual foi a tua sensação sobre os quar-

tos e as camas ao longo das diferentes 

residências?

Sinto que tentámos mudar, cada vez 

mais, a disposição espacial dos móveis 

nos nossos quartos e fui-me sentindo 

cada vez mais em casa. Agora estamos 

num quarto de hotel, espalhados por 

ele com os nossos computadores. Não 

mudámos os móveis de lugar, sinto-

-me em casa. Gosto de morar em todo 

o lado mas não me sinto bem sem luz 

nem sol no quarto. No princípio, o es-

paço e os objetos picavam-me mas de-

pois limaram-se os ferrões. 

Qual a tua dança preferida?

Acho que tenho dificuldade em esco-



lher mas, continuando um pouco mais... 

preferência (e interesse) ganharam um 

novo significado para mim: não são pa-

râmetros de escolha, nem carregam, 

por si só, potencial de articulação de 

pensamento - acho que fui confusa 

aqui no final... Como te interessa? Por 

que preferes? A minha dança preferida 

foi passar dias inteiros a falar, e os três 

dias em Serpa onde fizemos tudo o que 

não tínhamos feito. 

Qual é ou foi a coisa mais difícil?

Articular a voz. Ain’t got no voice, or ra-

ther, no tuning. Para mim o mais difícil 

era ficar de boca calada... I wish I had 

been more silent. Perceber; não perce-

ber a língua de todos, ser dentro e fora 

mas mais fora do que dentro. E copiar 

pessoas mortas ou mais velhas como 

autoridades naturais. Eu pensava que 

era muito perigoso copiar as gerações 

anteriores, principalmente as que per-

tenceram a um período fascista na Eu-

ropa. E por isso sentia-me confusa e 

misturada na sopa de horror. Mas ler 

Yvonne Rainer e atirar almofadas é um 

antídoto potente.

Se o projeto continuado fosse a Arca 

de Noé, que animal serias?

Um besouro ou um adorável cavalo. 

Uma questão de forma/encaixe. Quan-

do era pequeno queria ir para a esco-

la montado num elefante. Passava as 

manhãs de domingo a ver documentá-

rios da BBC.

Acho que estás a fugir da pergunta.

Não lembro quem, mas alguém disse 

que a Yvonne Rainer seria a girafa. Não 

percebo muito bem a metáfora. Talvez 

por ela ter um pescoço comprido e di-

reito, que lhe dá um ar muito austero e 

pouco elegante. Eu acho a girafa super 

elegante. Eu queria ser a girafa, mas 

sinto-me um pouco mais pesada do 

que uma girafa. O Filipe diz que eu de-

veria ser uma baleia. Eu seria a girafa. 

Um mosquito que faz bzzzzuzz.

Por falar em Yvonne Rainer, lembras-

-te do Projeto Continuado?

Não me lembro, mas acabámos de o 

fazer.

O que é que queres dizer com “acabá-

mos de o fazer”?

Talvez ainda não tenha distância sufi-

ciente para me lembrar deste projeto; 

por agora, sinto-me mais na ação de 

“fazer”. 

Era uma vez uma velha bruxa que vivia 



no meio da floresta com arbustos espi-

nhosose todos os dias falava e dançava 

como uma corrente de ar.

O que é que se continua neste projeto?

Lembram-se da Pina Bausch? 

(Como diria o João: “não percebo o que 

estás a dizer.”)

Como dissemos antes, o projeto não 

tinha este nome inicialmente. Foi um 

pouco consequente, não só da idealiza-

ção prévia ao trabalho, mas principal-

mente do lugar para onde se encami-

nhou. Em 2011, enquanto estudava em 

Montpellier, foi-nos proposto pelo Xa-

vier Le Roy e Christophe Wavelet rein-

terpretar o Continuous Project-Altered 

Daily (1970) da Yvonne Rainer a partir 

de arquivos e dos seus próprios tes-

temunhos, já que eles desenvolveram 

o mesmo trabalho nos anos 90 com o 

Quatuor Albrecht Knust. Esse processo 

foi muito transformador e definidor do 

meu percurso e já tinha tentado lidar 

com ele antes. O que mais me marcara 

fora a relação entre processo de traba-

lho e produto, que ali se encontravam 

em simbiose. Era uma forma de dar 

visibilidade ao labor da dança que se 

relacionava diretamente com questões 

de performance que podia articular 

com teorias de género e performativi-

dade da Judith Butler, com as “Tecno-

logias do Eu” do Foucault, e de “dança 

social” no sentido adotado por Andrew 

Hewitt. No CP-AD a minha experiência 

foi de materialização das situações de 

discussão, ensaios, tomadas de posi-

ção e decisão, entre outros, num objeto 

estético. Na folha de sala da Yvonne 

Rainer, de 1970, ela dizia que, o facto 

dos ensaios se focarem na análise dos 

processos que decorrem num ensaio - 

como o aperfeiçoamento, a clarificação 

das ações, movimento, etc. - “enrique-

cia as interações de trabalho no grupo”. 

Ou seja, as operações estéticas do CP-

-AD informavam os seus próprios mo-

dos de “fazer” e vice-versa. Isto pode 

parecer banal à primeira vista, como 

uma questão simplesmente formal e 

tautológica. No entanto, interessa-nos 

verificar a forma como “coreografias” 

per-se propõem modelos de interação 

que constroem modos de existência. 

Se pensarmos em dança enquanto 

performance e se pensarmos nessa 

relação enquanto incorporação e devir, 

podemos perguntar “se és aquilo que 

fazes, o que é que estás a fazer?”

Estou a escrever.



Então podes ser um pincel atómico?

Todo o projeto continua, este em par-

ticular data de 2015. Perspetivando-o 

num espaço temporal alargado, co-

meçou em 1900 ,ou em data desconhe-

cida. Sinto que o projeto pode funcio-

nar como um dispositivo de acesso ao 

“corpo da dança”, onde tanto a ideia 

de Tempo como de História sem des-

fazem.

Em que sentido o coletivo está pre-

sente no projeto?

No sentido proibido. Para os manía-

cos da decifragem, Projeto Continuado 

(2015) também stands for P.C.

Como trabalharam?

Trabalharam muito e esqueceram 94% 

do resto do mundo. 

Todas as decisões foram feitas em co-

letivo?

Muitas sim, but not all, (if I try to write 

nao with the right accent on the a, the 

softwar sends me back to the first line) 

WHY?

O consenso foi fundamental para a to-

mada de decisões?

Não, não.

Mas conseguimos tomar decisões 

sem votação. A discussão foi funda-

mental nesse aspeto. Falar, escutar, 

fazer, refazer... e por vezes, algumas 

vezes, muitas vezes, surgiam conflitos. 

Nesses casos - cada caso foi um caso 

- passámos por momentos nos quais 

foi necessário voltar ao ponto zero, até 

decisões advindas do cansaço ou da 

necessidade inextinguível de evitar o 

controlo.

Gostarias de recomeçar?

Talvez no verão, no Brasil? Mas tenho 

dúvidas se conseguimos recomeçar; 

tenho a sensação que eu agora só con-

sigo continuar. Preferia não o fazer. 

Não fazer poderia ser uma continua-

ção. Mas, aqui, hoje, prefiro o sim ao 

não.

14 de fevereiro de 2015
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