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Projectos & Progestos 1979-85

Aceitei o desafio de trazer um pouco do que é já
história no CITAC. De um CITAC que reflecte a ebu
lição social resistente inscrita nas fronteiras do arco
temporal envolvente: de Guy Debord (La Société
du Spectacle, 1967) a Naomi Klein (No Logo:
Taking Aim at The Brand Bullies, 2000). Um arco que
se fecha em círculo. Um círculo que é desígnio da
insurreição contra a hegemonia das vontades
impostas.
Projectos & Progestos surge como um segmento-face
da quadratura desse círculo aberto. Nesse oceano de
utopias.
Esboço assim, aqui, um cortejo de memórias, apenas
algumas, que este espaço e tempo permitem. E den
tro da navegação que me coube cumprir norte.
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Uma Desmaterialização da Arte
Para Alexandre Cirici (Professor de Sociologia da
Arte, na Universitat de Barcelona, 1979) o happening
ficará na história com uma linguagem artística pro
duzida no contexto das descolonizações dos anos
sessenta, a crise do petróleo, o Maio de 68 em Paris
e a chegada do homem à Lua.
Esta cúmplice identidade conduz-nos para a cons
ciência de que o happening é uma arte comprometida
com uma vertical socialização, e uma manifesta
necessidade de liberdade. De libertar até a própria
arte.
Uma reflexão sobre o happening obriga portanto a
um balanço sobre a história mundial dos anos 60 e
70, até porque a então actividade artística está intimamente ligada a feitos e correntes gerais da maior
importância na época.
Os anos marcantes desta primeira década, iniciados
com os Gallots e o teatro urbano ou as acções de
Vostell em Paris, culminaram no grande teatro na
rua que foi o Maio de 1968. Foi este o tempo da luta
pelos direitos civis, as reivindicações do poder
negro, as insurreições dos estudantes de Berlim e de
Berkeley, da "Caputxinada" de Barcelona, e da crise
académica de 1969 em Coimbra (onde o CITAC
vigorosamente se contextualiza).
Um tempo da denúncia da alienação por Marcuse,
abrindo assim caminho a uma desmaterialização da
arte.
É Alloway e Paolozzi que desde 1952 surgem a pro
por o estudo da relação entre arte e realidade. E este
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estado de espírito conduziu a que logo no início de
1960 surgissem acções como as de Yves Klein em
França e dos Gallots na Catalunha, consagrando
uma nova realidade em que a arte não está nos
objectos mas nos actos.
A principal realidade que o happening colocou então
a descoberto foi a denúncia do carácter ditatorial e
absolutista que tinha a arte anterior, ditada por
autonomeados donos da inspiração, e aceite com
reverência pelos espectadores. Reivindicou-se,
assim, a necessidade (urgente) de descolonizar o
público dando-lhe lugar à iniciativa.
O happening surge assim no âmbito de uma corrente
de desmistificação substituindo o que a arte tinha
de linguagem refém, de um conjunto de signos em
consequência directa de uma civilização puritana,
de uma cultura fundada em manter distância com a
realidade, substituindo-a por uma outra linguagem.
Por uma nova atitude, esta sim, imersa no real, e
que em vez de limitar-se a agrupar signos, agrupa
ria feitos. E, em alter, ativa ao trabalhar à distância,
sujaria as mãos, e até o corpo inteiro (Cirici).
É na ousadia deste espírito, e nesta disponibilização total para uma acção zelosa de inovação
(happening), que nasce uma nova área de trabalho no
CITAC em Novembro de 1978: o Teatro-Estúdio,
Te.CITAC. "Surge enquanto espaço não comercial
para divulgação de manifestações culturais", CITAC.
O Te.CITAC inscreve o modelo Black Cube no seu
espaço, versão (em negativo formal) do White Cube,
mas com idêntica soltura conceptual enquanto aber
tura e isenção do suporte reservado à mostra. White
Cube designa a sala de exposição branca, neutra, que
na arte moderna substitui as formas mais antigas
de apresentação, como por exemplo pendurar os
quadros muito perto uns dos outros sobre papel
de parede colorido. O White Cube propõe uma per
cepção concentrada e sem distracção da obra de arte.
É nesta concentração que o Teatro-Estúdio começa
a solidificar a sua afirmação, em Março de 1979,
com "Souvenirs dês Nuits Blanches" pelo "Teatr’En
Poudre", Paris, inscrito no 13.° Ciclo de Teatro do
Citac. Segue-se Multi/Ecos, ESBAP, logo no mês
seguinte. Evento galvanizador de Projectos &
Progestos, e um voto na necessidade de uma con
tínua internacionalização; do fazer cumprir a
dimensão cosmopolita do espaço eleito.
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M ulti/Ecos, colectivo, internacional [happening]
P&P, Abril, 1979.
Parte-se de uma frase-chave de John C. Ranson1 "As imagens são nuvens de glória para o homem
que descobriu que as ideias são uma espécie de
escuridão", e confronta-se o extrému da reflexão afir
mada, com a experiência activa de um conjunto de
comunicadores pela imagem (leia-se: artistas visuais)
sinalizados por uma temporalidade particular - uma
arte socialmente comprometida. Energizantemente
Fluxus2.
No vídeo: Abel Mendes, Paulo Maria e Manuel
Duran [Espanha]; nas artes performativas: Mineo
Aayamaguchi [Japão], Rui Órfão e Silvestre Pestana
(com Borges Brinquinho e Fernando Ribeiro); no
texto visual: António Barros (também comissário do
evento); e na música electroacústica: Aldo Brizzi
[Itália] e Jorge Lima Barreto. Tudo com a cumplici
dade e apoio da, então, Escola Superior de Belas
Artes do Porto, ESBAP.
O desafio foi revelador. As propostas expostas pluridisciplinares [Multi], mas tendencialmente diversas
[Ecos]: um happening. O primeiro trabalho de um
ciclo onde viriam a surgir vectores catárticos de
uma nova atitude na arte parateatral, com grande
cumplicidade com a plástica (Acto artístico que re
sultaria incentivo de programação para um espaço
laboratorial com actividade continuada, para, e no
CITAC). Em suma: um lugar para uma acção sinérgica, e logo galvanizadora da contaminação entre
diferentes áreas vocacionais da arte.
Obrigou o perfil do projecto a um programa especí
fico, a uma identidade, pois aqui o importante era
contrariar a orientação comum aos anos oitenta, e
fazer com que não fossem as personalidades a emer
gir, mas sim ideias federadoras. Advogar até a voca
ção pós-moderna de dar vez à expressão de certas
minorias que utilizam a arte como uma luta contra
uma cultura hegemónica, ou seja: toda uma dinâ
mica de autónoma socialização que resultasse enquadradora do Teatro-Estúdio nos Artist-run spaces.
Desenharam-se assim as linhas norteadoras do que
viria a ser, a partir de 1980, o modelo Projectos &
Progestos, P&P.
A iniciativa3começou por inscrever (de modo retroactivo) o evento Multi/Ecos, mas esta operação teve
logo outros efeitos consequentes, e esses já fora de

pada e o produto da acção permite um efeito
consequente testemunhado. Resulta aqui um exer
cício da iniciação do facto artístico, o qual, não se
obriga conclusivo, ou encerrado em si próprio,
mas sinérgico e galvanizador de novas buscas e
ganhos [work in progress]. É um processo dinâmico
e exploratório da condição sensorial do corpo
habitando o espaço socialmente comprometido.
Intervencionando-o. Transfigurando-o. E onde o
acto comunicacional eleito pretende afirmar uma
dimensão da transcendência dos seus limites - o ser
poético - o artor.
Em suma: o progesto coloca o acto artístico no sentido
da desconstrução (modo de interpretação que não
considera a obra como uma unidade acabada, mas
como um conjunto dos mais diversos elementos for
mais e significantes, e que põe em evidência as suas
funções e as suas contradições). Que advoga uma
atitude pós-estruturalista onde se supõe que os sis
temas de signos são sempre dinâmicos e sujeitos a
modificações.
Progesto - estereótipo (que ganhou força de conceito
no seu tempo), remonta ao início dos anos oitenta
no contexto da actividade do grupo Artitude: 01, em
Coimbra, e titulou a iniciativa Projectos & Proges
tos, Novas Tendências nas Linguagens Artísticas
Contemporâneas, Teatro-Estúdio, CITAC, Universi
dade de Coimbra, 1980-85.
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O dinamismo que animou a cena artística do Reino
Unido nas últimas décadas não existiria, certa
mente, sem o papel preponderante que represen
taram os Ars (Artist-run spaces, espaços colectivos
dirigidos por artistas) onde foi pioneiro The Basement
Group, a partir de Newcastle, desde os anos 80.
Com a tendência crescente para a homogeneização
que o mercado, os museus e as galerias propu
nham, os artistas foram frequentemente limitados
pelos lugares em que as suas obras e actividades
eram expostas. Assim, aqueles que pretendiam libertar-se deste impedimento criavam os seus espaços
experimentais, espaços alternativos e sinérgicos "um museu salvaguarda os valores e as verdades
externas. O novo tipo de estrutura parece-se mais
com uma central energética, com um criador de
novas energias" Enunciava-nos, então, Alexander
Dorner "Die Uberwindung der Kunst"6.
Surgiam, assim, lugares de energias galvanizadoras,
energias que o corpo colhe ao espaço que se resolve
como o da sua identidade, e onde opera as suas

dinâmicas (o corpo versus espaço comprometido).
Eram, portanto, assim, lugares onde a organização
do espaço tornava-se participativa resultando numa
administração colectiva pelos próprios artistas (do it
yourself). Este não foi, contudo, um fenómeno novo
em si, nem especificamente do Reino Unido.
Restringindo-nos ao século xx, desde os Dadaístas
ou os Fluxus até aos nossos dias com o CAYC de
Buenos Aires nos anos setenta (com Jorge Glusberg),
ou mais perto de nós, o CAPC (das décadas de
setenta e oitenta), a Diferença (a partir de uma ideia
de José Ernesto de Sousa), ou o Artitude: 01, algumas
manifestações mais marcantes foram organizadas
pelos próprios artistas, e em lugares inéditos. Como
nos diz Robert Musil "se ainda há arte, ela está onde
menos se espera"7.
De Dezembro de 1979 a Novembro de 1983, The
Basement (A cave, o primeiro espaço, e que deu no
me ao grupo), programou mais de 236 acontecimen
tos apresentando, na dominante, criações de artistas
que trabalhavam no Nordeste da Grã-Bretanha.
Uma exposição bibliográfico-documental com
materiais fornecidos pelo The Basement Group fez a
primeira apresentação deste projecto em Portugal.
Protagonizou-a o Teatro-Estúdio CITAC - Academia
de Coimbra, e o contexto (dada a grande proximi
dade de identidades), foi o fórum Projectos & Pro
gestos, P&P (Nov. 1983). Ilustrava a apresentação, a
profícua produção desta operação, que continuou
no tempo com a Projects UK (onde, de Março de
1983 a Maio de 1992, foram programadas outras
248 intervenções artísticas). Culminou a acção The
Basement em Locus + (a partir de Abril de 1993), ini
ciativa peculiar que o P&P apresentou, então, ainda
em fase de projecto.
Locus + é um símbolo de um espaço cultural dina
mizado pelo The Basement Group, aberto à criação de
obras inovadoras que apresentem um desafio tanto
na sua forma, como na sua concepção. A dominante
das organizações de arte visual, respondem a neces
sidades guiadas pelos modelos políticos e teóricos
ortodoxos. A Locus + é diferente, não é uma estru
tura que favoreça os interesses de um certo tipo de
prática, os objectivos particulares de uma exposição,
ou uma metodologia específica de uma produção
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Coimbra. É exemplo o grupo VideOporto, 1981,
sediado na cidade do Porto, mas com uma activi
dade sempre dialogante com o P&P [Te.CITAC].
Foi o projecto promotor da obra em vídeo (e para
além dos inscritos em Multi/Ecos) de artistas como
José Ernesto de Sousa, Helena Almeida, Julião Sar
mento, Leonel Moura, Cerveira Pinto, Silvestre Pes
tana, José Barrias, José Conduto, José de Carvalho,
Joana Rosa e Henrique Silva. Grupo cuja actividade
antes apresentada em Coimbra foi revisitada vinte
anos depois (como testemunho de reconhecimento
do mérito e singularidade das obras) no Porto, Capi
tal Europeia da Cultura em 2001, no âmbito da inicia
tiva [+ de] 20 grupos e episódios no Porto do Século xx4.
Consultando a revista Arte Opinião, AO (publicação
criada por Pedro Cabrita Reis, ESBAL, Lisboa) e
que atentamente referiu Multi/Ecos, podemos aí
reencontrar memória do que foi esse élan.
Neste segmento de texto (colhido à revista AO), e no
que nos enuncia o contexto formal do programa,
sentimos já a importância da espacialidade liberta;
do que viria a afirmar-se também como uma arte
environment5.
"Multi/Ecos foi uma proposta de integração audio
visual com o espaço cénico. A tecnologia vídeo além do seu aspecto de registo documental - oferece
principalmente ao artista laboratório um suporte,
ou écran, onde os problemas intrínsecos das artes
visuais se vêem confrontados com noções espaçotemporais que até agora estavam limitadas ao pes
quisador cinematográfico. [...] Multi/Ecos apresenta
assim aspectos diversos desta nova maneira de ver
e agir, sob, e com o espectador. A forma híbrida foi
apresentada e deixou raízes. Vamos continuar na
pesquisa e formulação. Os anos 80 exigem respos
tas adequadas de superação tecnológica e sensorial
[...] (Pestana, Silvestre, Arte Opinião, n.° 15, Lisboa,
1981).
Projectos & Progestos, uma iniciativa que envolveu
mais de 60 participantes, cerca de 50 trabalhos em
200 apresentações, para se fazer acreditar em texto
obrigaria um testemunho vasto, e esse não cabe
nesta publicação certamente.
Elegi contudo (e numa leitura sempre breve e insu
ficiente) três exemplos que, por diferentes razões,
contribuem para ilustrar a identidade do programa:
The Basement, MacLennan e Schouten. Resultam as
suas acções contributivas de uma tipologia do então
pretenso conceito de progesto. Dos restantes momen
tos proporciono uma abordagem sumária enunci
ando a singularidade das presenças.
Presume-se o Progesto como um acto performativo
em que a ideia operativa ganha vivenciação partici
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Alistair MacLennan, Second Cycle

condicionante, mas antes um serviço que se abre em
estreita colaboração com os artistas, e com as orga
nizações, para criar oportunidades e espaços ada
ptados às iniciativas dos artistas.
Locus + coloca o artista no centro da produção, pro
porcionando um serviço de ajuda à criação visual,
oferecendo um apoio logístico e financeiro a todos
os que pretendam explorar diferentes contextos, ou
experimentar diferentes formatos (Obrist, L. Bossé).
Em Coimbra a Mostra [P&P], que anunciou Locus +,
e toda a actividade do grupo, mereceu a presença
interventiva de Ken Gill, elemento do The Basement
Group que complementou a sua apresentação (life
project) com uma operação artística performativa one man show - com um vídeo-documento anexo.
Locus + [The Basement Group] voltaram a ser apre
sentados em Portugal (quinze anos mais tarde)
inscrevendo a iniciativa “Life/Live, A cena artística no
Reino Unido em 1996, novas aventuras", exposição
comissariada por Hans-Ulrich Obrist e Laurance
Bossé, produzida pela Associação Paris-Musées e
concebida e realizada pelo Musée d’Art Moderne de
la ville de Paris, e apresentada no Centro de Expo
sições /Centro Cultural de Belém, de 23 de Janeiro a
21 de Abril de 1997, em Lisboa8.
Se os Artist-run spaces tiveram uma acção singular
no Reino Unido e no mundo nos anos oitenta, a sua
acção consequente, e que ainda perdura, não foi me
nor. Disso são exemplo os YBA-Young British Artists
e artistas como Coleman, cuja obra exímia ganhou
no panorama mundial da arte uma presença incontornável. Contudo, não teria essa expansão atingido
uma dimensão internacionalmente tão segura, se
não fosse o existir de pólos sintonizadores onde, com
singularidade, se inscreveu o Teatro-Estúdio com o
P&P em Portugal.
YBA refere o grupo de artistas ingleses que, a partir
dos anos noventa, ganha grande visibilidade com a
sua Arte do Objecto, e os seus vídeos inspirados no
Pop Art, ou mesmo na obra performativa de artistas
da década anterior que haviam ganho uma força
simbólica como ícones desse tempo.
É essa a geração de artistas, símbolo do fulgor dos
anos oitenta no Reino Unido e na vizinha Irlanda, a
quem o Teatro-Estúdio vai, então, procurar objecto de

demonstração (o qual inscreveu dos Ars Britânicos e
da Eire, 23 acontecimentos artísticos). Foi nesse pano
rama que o P&P, além dos The Basement (Ken Gill,
John Adams, Jon Bowley, Richard Grayson, Jhon
Kippin e Belinda Williams) elegeu oito artistas: de
Londres, o Station House Opera com Julian Maynard
Smith e Isabel Miranda, e Mineo Aayamaguchi,
artista japonês a residir na Grã-Bretanha. De Dublin,
James Coleman, Alistair MacLennan e Nigel Rolfe,
também director do Project Arts Centre (Cooperativa
de artistas iniciada em 1967 por um grupo que tra
balhava em diferentes media, e numa identidade
enquadradora dos Artist-run spaces da Irlanda).
A listair MacLennan, Irlanda, Second Cycle [Perfor
mance and drawing installation], P&P, Outubro,
1982, Coimbra.
Imaginemos o espaço todo em negro. Uma explosão
de ramos em coroa desenhada no pavimento. É uma
árvore que se insinua buscando mestria à natureza.
Depois tudo sucede nesta instalação (Environment).
Mas, performativa lição de vida dá-nos o Teixo
[Taxus baccata]. Em forma de arbusto, ou pequena
árvore da família das Taxáceas, tem a semente en
volvida por um arilo polposo, escarlate na matura
ção dando um fruto carnudo. As suas folhas dísticas
por torção, lineares e acuminadas, são muito vene
nosas. A sua madeira é apreciada para fabricar pe
quenas peças, muitas vezes artísticas. Mas lição, é a
sua determinação em resistir, chegando os ramos a
inverter o sentido do seu crescimento transforman
do-se em novas raízes quando o coração da árvore
apodrece. Assim, rejuvenesce e chega a ter uma vida
milenar.
Em Portugal, a árvore é espontânea nas montanhas
do Norte. Arvore de devoção para quem clama sen
timentos duradouros, resulta como aura simbólica
de uma vontade persistente.
Este enunciado, colhido ao perfil botânico do Teixo,
conduz-nos a uma memória isolada. Refiro-me a
Alistair MacLennan em Second Cycle [performance
and drawing installation].
Foi nesta convulsão circulante que Alistair dese
nhou o culto das horas. Dos crucificantes testemu
nhos do tempo. Horas sem pausa, tempos segui

dos. Uma volta em cada hora (24 hours - non stop
performance).
Os passos em volta. A cabeça anulada pela graxa
negra, e o ventre. Crâneo de bode e dentaduras avul
sas suspensas do pescoço. Uma navegação para a
morte. Os peixes em cruz sobre os diários. O sangue
anula a palavra escrita. Os ramos em coroa definindo
fragmentos do tempo. O eixo. Ser como o (T)eixo
(Eixo: cruz, sangue, peixe, horas, tempo, negro,
ramos, silêncio, palavra, sacrifício, escrita, morte,
vida - uma segunda vida; outra). Quatro paredes
nuas. Avulto negro infinito. Os passos em volta
se
eu quisesse, enlouquecia. Sei uma quantidade de
histórias terríveis. Vi muita coisa, contaram-me ca
sos extraordinários, eu próprio... Enfim, às vezes já
não consigo arrumar tudo isso. Porquê, sabe?
Acorda-se às quatro da manhã num quarto vazio,
acende-se um cigarro... Está a ver ? A pequena luz
do fósforo levanta de repente a massa das sombras,
a camisa caída sobre a cadeira ganha um volume
impossível, a nossa vida... Compreende?... a nossa
vida, a vida inteira, está ali como... como um acon
tecimento excessivo... Tem de se arrumar muito de
pressa. Há felizmente o estilo. Não calcula o que
seja? Vejamos: o estilo é um modo subtil de trans
ferir a confusão e violência da vida para o plano
mental de uma unidade de significação. Faço-me
entender? Não? Bem, não aguentamos a desordem
estuporada da vida. E então pegamos nela, reduzi
mo-la a dois ou três tópicos que se equacionam.
Depois, por meio de uma operação intelectual,
dizemos que esses tópicos se encontram no tópico
comum, suponhamos, do Amor ou da Morte"
(Herberto Hélder, 2001)’.
Neste limbo, e ficcionando até uma visitação ao
quadro descrito, poderíamos encontrar lugar para
Second Cycle. Simulacro onde MacLennan nos con
duz à transcendência de um memento mori (aconte
cimento ou objecto que evoca a morte), ou como um
até lugar idílico afirmado com grande força formal
- drawing installation.
Configura-se nesta envolvência, ainda, um entrosamento crítico nos plurais modus da comunicação
compro/metida no erro (a verdade escrita, cúmplice,
veiculada pelos jornais constantes do dia. E a ver
dade verbal fisicamente anulada pela queda das
palavras circulantes sustentas num risível simbolis
mo de avulsas próteses). Todo um silêncio, numa
lutuosa coreografia esvaziada na letal desventura
do texto, que, como afirmação, já não se cumpre um estádio em que o dizer obriga ao acto, agora vesti
do por uma nova dimensão semântica - sacralizando-o... revigorado em si (tal como o Teixo).

James Coleman, Irlanda, Ignotum per Ignotius, per
formance, P&P, Coimbra, Lisboa, Novembro 1983.
Considerada também uma Play Opera, nas palavras
do autor, Ignotum per Ignotius, com direcção artís
tica de Jamens Coleman e interpretação de Isabel
Carlos e Rui Órfão, foi apresentada na sala negra do
Teatro-Estúdio. No programa de extensão do P&P,
foi ainda adaptado para mostra no Auditório de
Arquitectura da Escola Superior de Belas Artes de
Lisboa.
So Different... and yet é a primeira obra produzida
por Coleman que emprega imagens de vídeo, e
teve apresentação, no âmbito do P&P, na galeria
do CAPC, em Coimbra.

Nigel Rolfe, Irlanda, The Red Drawing. P&P, Coim
bra, Abril, 1982.
Podemos, sem esforço, contextualizar a obra de
Nigel nos Political Correctness - Atitude sodopolítica
particularmente influente nos Estados Unidos, mas
com múltiplas consequências operativas na Europa,
e que tem por objectivo elevar os padrões morais da
vida pública. Entre as principais reivindicações estão
o tratamento mais justo das minorias sociais e a
anulação de conflitos entre comunidades de diferen
tes credos. Todo um princípio de que Nigel Rolfe
surge como convicto sintonizador disponibilizando
a sua própria obra.
"o singular artista que fez a ruptura da barreira da
acção para dar condução real à representação da
arte, é significativamente um jovem artista inglês
Nigel Rolfe, que tem vivido na Irlanda desde alguns
anos, e que lecciona no National College of Art
and Design, e é também director do Project of Art
Centre. Assim, na obra de Nigel, tudo é-nos justifi
cado, tomando como ponto de partida o livro do
imperialismo cultural britânico que reclama conti
nuamente os artistas e escritores irlandeses como
britânicos, contudo Nigel Rolfe reclama com fir
meza fazer parte da cena artística irlandesa.
A grande parte dos seus trabalhos em performance
foram feitos no Project Arts Centre, [...] Rolfe não é
um artista articulado e é possivelmente por isso que
as suas performances são particularmente movi
mentadas e expressivas, simples rituais, muitas ve
zes violentos que provocam uma arcaica tensão
densa e silenciosa". (Dorothy Walker, 1979)”.

Mineo Aayamaguchi, Japão, Here and There, per
formance, Coimbra, Outubro, 1981.
Com obra exímia e continuada, e depois de uma
passagem por Portugal com intervenção empenha
da em Coimbra, no P&P, (com extensão ao CAPC),
Aayamaguchi vem a integrar em 1998 o ACME Housing Association em Londres, centro de pro
dução artística fundado pelo Reading University
Fine Art Department, e onde, na Robinson Rd.,
Mineo vem a instalar o seu estúdio.
"Casos há como o de Mineo, que utilizando meios
mais primitivos, articula as suas performances na
dialéctica corpo orgânico/matéria inerte.
Se o nosso corpo na relação com os outros estabelece
trocas energéticas aos mais diversos níveis, o estado
seguinte é o de compromisso com o corpo a quem
cedemos a nossa intimidade - daí que as solicitações
sobre a matéria para a organização de um espaço,
não dependa somente da resistência dos corpos
envolvidos nas estruturas em que Mineo é o vértice,
aresta, face, mas também da vontade articulada com
as leis do equilíbrio, da segurança, do movimento,
da harmonia, da simetria, da analogia, entre as ma
trizes humana e divina, tão obsessivamente repre
sentada por Mineo sobre a forma triangular a que
presta homenagem, pelo rigor e precisão dos gestos
e trajectos, pelas situações de suspense em que
envolve o espectador (Rui Órfão, P&P, Catálogo,
Coimbra, Outubro, 1989).

P E R F O R M A B L E

A R T S

Lydia Schouten, Holanda. Lone Ranger Lost in the
Jungle ofErotic Des ire, 1982,1711" (Vídeo-art) P &P ,
Dezembro, 1982, Coimbra.
Esta obra particular de Schouten "O ranger solitá
rio perdido na selva de um desejo erótico", ainda
que tenha uma grande semelhança com uma
performance, não é, nem tão pouco surge como um
mero registo performativo, mas como um trabalho
específico para o vídeo-arte, e explora os seus refe
rentes narrativos, a sua condição operativa. É uma
peça que surge em tomo de dois dos seus desenhos

1979-85

Station House Opera, Inglaterra, “Suspense/Slow
Life", performance, P&P, Coimbra, Lisboa, Porto,
Março 1983.
"Performance is about making the body vulnerable"
- é Julian Maynard Smith, director do Station House
Opera de Londres, quem o afirma.
Julian muda-se para Coimbra durante um tempo
determinado. Segue o quotidiano da cidade (das
letárgicas tardes no Café Tropical... à ceia ao fim da
noite na República " Spreita-o-Furo", e aí constrói
uma escultura sociológica do modus vivenái local.
Ao texto chamou-lhe Slow Life. Ao objecto performativo Suspense.
Suspense/Slow Life titulou a obra interpretada por
Julian Maynard Smith e Isabel Miranda cuja edição
P&P teve extensão a Lisboa e Porto. Foi apresentada
no Teatro da Graça, e nas instalações da Cooperativa
Artística Arvore .

James Coleman volta a Portugal em 2005, onde um
significativo percurso da sua obra recente é apre
sentada no Museu do Chiado, Museu de Arte Con
temporânea (28 Out.-20 Fev.). O livro, publicado por
ocasião da exposição James Coleman, com textos de
Benjamim H. D. Buchloh, Jacinto Lageiro, Pedro
Lapa e Kaja Silverman, são um excelente contributo
para um maior conhecimento da obra deste artista
incontornável, nas palavras de Isabel Carlos (Rua
Larga n.° 10, Revista da Reitoria da Universidade de
Coimbra).

Projectos & Progestos

Station House Opera, "S usp etise/S lo zv L ife "

Esta introspecção crítica do erro resulta num diá
logo exorcizante e regenerador, até porque, "nós
sabemos que somos um erro, mas a consciência
disso isola-nos do erro alheio" (António Maria
Lisboa).
Reserva-se, enfim, o ritual de MacLennan a um
cenário da lucidez perigosa onde a arte se resume e
legitima, onde o pensamento de Nietzsche oferece,
de novo, força de sentido - "Temos a arte para não
morrer da verdade".
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A matéria, que ao resistir ao espírito dá corpo ao
espírito. E a particularidade da arte é revelá-lo mos
trando que, na matéria tão aparentemente despro
vida de arte, há matéria com arte", diz o filósofo
Bertrand Vergely, e diz também Nijman na sua ati
tude performativa.
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de cenas da selva, em cores luminosas, vivas, onde
as múltiplas mutações nos dão uma noção de des
truição progressiva. Ambos os desenhos são em
pastel, e a natureza destas tintas em pó torna-os
perecíveis.
Schouten reforça todo este efeito ao friccionar o seu
corpo sobre as pinturas, levando (nesta exploração
dinâm ica) a que no fim mais nada reste para além de
uma negra mancha, e o pigmento que se cola ao
corpo acaba também por transfigurá-la alterando
toda a sua imagem.
Se esta maquinação guestáltica de Schouten con
voca as A ntropom etrias de Klein, enuncia-nos ainda
novos ganhos: a evocação de uma identidade
regressada da phoénix - ela solta a mulher ícone.
Uma outra. Sem moldura. Liberta.
Assim, o corpo nu de Schouten começa por se deslo
car lentamente sobre os desenhos em movimentos
delicados e circulares, balanceando harmoniosa
mente toda uma coreografia do d esem p en h o do
corpo. Nesta obra, os desenhos antigos de Lydia
feitos em tons de leite queimado (1978), são substi
tuídos por outros mais recentes (1980), agora em
cores fortes e tons eróticos.
A peça segue, o processo desenvolve-se, e entre
tanto os seus movimentos tornam-se mais rápidos e
mais crus. Tudo acolhe uma nova dimensão cénica e
rítmica, e à medida que o corpo vai rolando, ganha
as cores sombrias dos desenhos, e todo o erotismo
muda para a agressão. Esta metamorfose busca
uma tensão, e por fim é a câmara de vídeo que cir
cula em volta, centrando-se nos territórios que defi
nem a sua sexualidade explícita. Mas não temos
[nunca] aqui uma mulher submissa aos desejos dos
homens, e sem o mínimo de auto-estima. Pelo con
trário: Schouten aceita a ideia de que o homem
admire apenas o seu corpo (L iv in g S cu lp tu re - "Eu
sinto como o leite fervendo", 1980). É assumidamente
que Schouten nos apresenta a nudez do seu corpo, a
sua ebulição feminina, com orgulho, provocatoriamente, e até com belos movimentos de uma poética
108
sedução (Body-Art). O jogo do desejo pode começar.

[Temas abordados: Música. Narrativa. Performance.
Berlioz. Hector. Emigração. Erotismo. Cinema. Pin
tura. Mulher. Destruição. Feminismo. Imagem. Ter
ceiro Mundo/Cultura não Ocidental. Espaço, Difu
são: Teatro-Estúdio CITAC, Academia de Coimbra].
Lydia Schouten (1948), Leiden, Nederlands, com
uma obra vasta envolvendo os domínios da
Fotografia e os novos M ed ia , E n v iro n m en t, A rte do com 
portam ento e da V íd eo -A rt, desde 1975 (H ow does it
fe e l to be a sex-object, 25’00"), é uma referência na
arte contemporânea. Pesquisa continuada em torno
do corpo como objecto-sexual, da mulher sensorial,
gerando uma nova escrita - pois é no feminino afirmante que se situa a dimensão vigorosa da sua obra.
O seu trabalho E en Verhaal Van Veel V erhalen, 2003, é
mais um testemunho da vitalidade e excelência do
percurso de Schouten que, logo em 1982, Coimbra
teve oportunidade de começar a conhecer.
Erna N ijm an, Holanda, P erform ance-Situation, P & P ,
Coimbra, Fevereiro, 1982.
"Trabalhar e criar para nada, esculpir a argila, saber
que a sua criação não tem futuro, ver a sua obra
destruída num dia tendo consciência de que, pro
fundamente, isso não teve mais importância que
construir durante séculos, é essa a sabedoria difí
cil que o pensamento absurdo autoriza (Camus, Le
M y th e d e Sisyphe, 1942).
"Esta pá em que o mar deixou marcas, encontrei-a
trazida por ele numa praia perto de Amsterdão
[Zandvoort] em 20 de Janeiro de 1982. Trouxe-a
comigo para Coimbra. Hoje, 13 de Fevereiro de 1982,
levei a pá de Coimbra para a praia mais próxima e
lancei-a no mar de novo". Referia Nijman no texto
que enunciava a sua acção num ritualizado elogio à
m atéria.

"Submeter a matéria a uma ideia, é primeiro subme
ter a ideia a uma matéria, iniciando uma luta com a
matéria a fim de a conduzir onde se deseja. Todo o
artista se interessa mais pela matéria que pelas
ideias. E o seu gesto consiste, para dizer a verdade,
tanto em entrar na matéria, como em sair dela.

Peter Trachsel + Em st Thom a, Suiça, Jogos de In v e r
no, P & P , Coimbra, Novembro, 1981.
Nas folhas avulsas dispensadas pela organização do
evento [folha de sala, em formato 33x33 cm, modelo
capa de disco vinil, coleccionável, a resultar num
livro-testemunho] Paul Marie [Out. 1981, Gent] pro
porciona uma primeira leitura de Jogos de In v ern o "Uma performance de Peter Trachsel e Ernst Thoma
permite-nos um momento privilegiado sem álibi.
Nós não saberemos dar-lhe um futuro, pois ele
é um intervalo ímpar, medido sobre um quadrante
do relógio. Assim, enquanto o ponteiro roda, a
espera, a repetição, o s u s p e n s e , desenham um
espírito ébrio, donde o ritmo motiva os gestos.
O organismo transforma-se em balanceamentos
conforme desenha a imagem de fundo (projectada
no ciclorama), e expõe um corpo submisso ao
desenrolar rigoroso dos sentidos. Lentamente,
um estranho carrocei dita as suas leis na aparência.
Este é um momento indemonstrável, é uma pro
vocação, uma intriga, um juízo. Ele é subtraído
do tempo, separado do fio da história. Não posso
estabelecer juízos com a realidade que ele pro
põe. Apenas um pensamento liberto à invenção
habita".
Peter Trachsel + Ernst Thoma foram representantes
da Suiça no 3 im‘ S y m p o s iu m In tern a tio n a l d 'A r t
P erform an ce de Lyon, no ELAC e Trachsel na X le
B iennale de P aris, 1981. Foi também em Lyon que os
fomos conhecer e convidá-los a integrar a iniciativa
Projectos & Progestos, N ovas T endências nas L in g u a 
g e n s A rtísticas Contem porâneas.

Com trabalho continuado, Trachsel participou na
Bex & A rts, Triennale de Scu lp tu re Contem poraine
p lein air,

S c u lp tu re & N a tu re ,

en

Dichasena, Suiça,

2005.
Frank Na, França, L u m iére D roite, performance,
P & P , Coimbra, Setembro 1981.
Frank Na apresentou-nos um trabalho em que as
linhas de perspectiva fictícias dos raios luminosos,
reflectidos nos espectadores, não dependiam do
potencial do foco incidente, mas do comportamento
das superfícies reflectoras. Frank Na explora a des
materialização como processo suporte de comuni
cação.

Dominique Labaume, França, performance, P&P,
Coimbra, Setembro 1981.
Gzregorz Sztabinsky, Polónia, This is the Game, P&P,
Lodz - Coimbra, Novembro 1983.
Instalação-performance dirigida de Lodz por Szta
binsky que, em sintonia com os elementos do Artitude: 01 em Coimbra, operacionalizaram a acção si
multânea.
José de Carvalho, pintura, P&P, Coimbra, Outubro
1982.
Foi um dos mais paradigmáticos exemplos da Bad
Painting em Portugal.
Com uma carreira reduzida, de missionário a pin
tor antes de ser colhido pela morte, no Black Cube
(Teatro-Estúdio) apresentou uma exposição iné
dita.
Ricardo Pais, Porcjue é c\ue eu te estou a contar isto, mas
eu já não estou a contar isso, comunicação, teatro,
P&P, Coimbra, Janeiro 1984.
Tendo-se iniciado no teatro como membro do
CITAC, entre 1968 e 1971, frequentou o Curso Supe
rior de Encenação do Drama Centre London, onde
obteve o Director's Course Diploma, tendo apresen
tado como prova de fim de curso The Two Executioners,
de Arrabal.
Na sua comunicação para o P&P apresentou regis
tos visuais comentados das suas experiências desen
volvidas em Londres.
Foi comissário geral para Coimbra - Capital do Teatro
(1992-93).
João Vieira, Mamografias, vídeo, performance, P&P,
Coimbra, Dezembro 1982.
Integrou o grupo KWY em Paris (com Christo, René
Bertholo, Lurdes de Castro, Costa Pinheiro, Gonçalo
Duarte e José Escada).
Mamografias foi apresentado em Coimbra ao P&P
em colaboração com o CAPC.
J. Vieira volta a Coimbra em 2006 para apresentar no
Pavilhão Centro de Portugal Mar e Abêcê.
Para o teatro encenou Quem tem medo de Virgínia
Wolff?, de Edward Albee, Companhia Vasco Mor
gado, Lisboa, 1976, tendo recebido o Prémio
Nacional de Teatro, e Traições de Harold Pinter,
Teatro de Actor, RTP, Lisboa, 1984.

Rui Órfão, Extracção, performance, P&P, Coimbra,
Novembro 1981.
Referindo a peça Extracção, alerta-nos o crítico Joa
quim Matos Chaves - "As relações entre o artista, a
obra e o público. As relações entre o artista e a rea
lidade motivadora da obra vêm integrar-se num
conjunto, [numa] reflexão de imagens sobre a natu
reza real ou virtual da imagem artística. E, como tal,
constituem-se numa meta-linguagem deixando
claro que a produção da obra de arte não é um
processo mecânico".
Rui Órfão, performer e arquitecto, tem obra publi
cada pela Ellipsis London Limited e Kõnemann,
Kõln [Lisbon, a Guide to Recent Architecture, Santos,
P.,1998].
Fila K, colectivo, Novos Quadros de Uma História
Trágico-Marítima, performance, P&P, Coimbra,
Outubro 1982.
Grupo criado e dirigido por Rui Órfão, integrando
Paulo Fonseca, Rui Mendes, Mário Jorge e Luís Fon
seca. Às suas situacionistas acções urbanas, chama
vam de New Performance.
Anos depois o colectivo reencontrou-se para dina
mizar o projecto, Califa • Tempo de Cultura. Hoje Fila
K dá nome à associação Fila K Cineclube, uma das
estruturas culturais mais activas no domínio do
cinema na cidade de Coimbra.
Salomé + Castelli, Japonese Bith on a walk with her
dog, Comunicação, P&P, Coimbra, Novembro 1983.
Mostra audiovisual comentada, registada no ELAC
- Lyon onde dois artistas da Bad Painting transpor
tam para o corpo como suporte e para a acção performativa as suas atitudes simulacro do social
urbano.
Rolf Lobeck, Sabine Hartmann, Spotnic, Experiên
cias de Estúdio de Bairro da Academia de Artes de Kassel,
vídeo-instalação, P&P, Coimbra, Maio 1983. [Em
colaboração com o Goethe Institut e CAPC, Edifício
Chiado],

Lydia Schouten, L o n e

R a n g e r L o s t in th e J u n g le o f E r o t i c D e s ir e

ELAC, 3*” Symposium International d'Art Performance
de Lyon, França. Comunicação, P&P, Coimbra, 1981.
Apresentação audiovisual comentada por Rui Órfão,
performer representante de Portugal no simpósio.
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Com o termo artor temos uma forma de designar, de
modo mais cómodo, aqueles para quem o sentido
da actividade artística sofreu uma mutação tão com
pleta que já não os podemos considerar como artis
tas no restrito sentido do termo.
Até então, (entenda-se anos sessenta), os artistas,
ambicionavam, geralmente, produzir obras de arte
que se inscreviam numa esfera bem definida. Uma
esfera que comunicava de certo modo com o quo
tidiano, conforme o artista estivesse mais ou menos
consciente da sua pertença a um momento histórico,
um movimento de ideias, ou a um grupo social.
(Jean Clarence Lambert). Obrigava tal condição, por
tanto, encontrar novos meios que ultrapassassem a
velha oposição entre a arte e a vida, entre a obra e o
objecto.
É Robert Rauschenberg quem nos afirma - "O que
me interessa é o que existe entre a arte e a vida".
Assim como os seus objectos com os seus happenings,
Rauschenberg e muitos outros criadores do seu
tempo passaram a instalar entre a arte e a vida pai
sagens, estabelecendo pontes, provocando curto-cir
cuitos, desafiando o possível.
É isso um artor, o novo herói do nosso tempo: bus
cando meios inéditos de intervenção e de decisão no
mundo. É um homem fora das leis e das categorias,
um obscurantista, disse John Cage. Um verdadeiro
guerrilheiro da liberdade imediata e da sensibili
dade ao vivo 0. C. Lambert).
São então premissas do artor: Libertar a arte do artís
tico e libertar os objectos do quotidiano. Colocar os
objectos sob a luz da paixão, fazendo com que se
evadam da sua situação real-paixão. Propor aos objec
tos uma vida nova, fazendo-os passar do reino da

Projectos & Progestos 1979-85

Plassum Harel, França, Luminiscência, performance,
P&P, Coimbra, Setembro 1981.
Performance que recorre ao estado objectual da tridimensionalidade emética.
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necessidade para o reino da liberdade (liberdade = o
imaginário no acto).
Para Stendhal ou para Baudelaire, a beleza é apenas
promessa de felicidade. A actividade artoral é uma
tentativa directa de felicidade sem mais mediações.
Um teatro do imediato. Pois hoje "já não é mais
um tempo de ideias, mas sim de feitos e de actos"
(Bakunin).
Se o colectivo (em forma de revista) Artitude: 01
bem procurou partilhar esta consciência artoral,
julgo que no contexto da constelação Projectos &
Progestos poderemos formular outras muitas inte
racções que desenharam um enquadramento possí
vel nesta causa. Neste modo de vivenciar-se em
arte.

ARTITUDE: 01, Progestos Visuais Multimédia11,
P&P, Coimbra, Lisboa, Porto,1982-85.
Artitude 0 • Revista Objecto, Coimbra 1981; Artitude
01 •Revista ambiente espaço exploratório proporcio
nado pela Galeria Diferença, Lisboa 1982. Artitude
01 • Revista Operação - número temático que con
duziu um estudo sobre a cidade Black=Black, Ima
gens e Sensações da Personalidade Coimbra. Teatro-Estúdio • CITAC, Coimbra 1983; Artitude 01 •
Revista Multimédia - a escrita sobre as margens e leito
do Rio-Minho - Acquaplanning/algumas meditações
sobre a geração do vazio, IV Bienal Internacional de
Vila Nova de Cerveira, 1984; Artitude: 01 • Revista
Urbana, a aplicação da escrita surge sobre a cidade,
no seu território, Coimbra 1984; Artitude 01 • Revis

ta Comportamento, o suporte é o fogo e seus instru
mentos de relação ("Fahrenheit 451, a temperatura a
que um livro se inflama e consome", diz Ray
Bradbury). Foi tema: Novos Silêncios, ou o Elogio da
Pantera, para a Perform'arte - l .° Encontro Nacional de
Performance, Torres Vedras, 1985.
José Ernesto de Sousa, The Promised Land, VídeoSculpture, P&P, Coimbra, Dezembro 1982.
Participaram nesta escultura humana elementos do
CITAC, do P&P e do CAPC com Túlia Saldanha.
J. E. S. foi delegado em Portugal da revista francesa
Théâtre Populaire (uma das mais prestigiadas do seu
tempo). Encenou O Gebo e A Sombra de Paul Bran
dão para o TEP com música de Jorge Peixinho.

Jorge Lima Barreto, O Rock na Música Contem
porânea, comunicação. P&P, Coimbra, Outubro
1982.
JLB, com o compositor Vítor Rua, criou os TELECTU,
(nominação criada a partir de um poema concreto
de E. M. de Melo e Castro). O grupo criou música
para teatro e dança.
Musa Lusa, Música & Mass Media e Nova Muzika Viva
são alguns dos livros do musicólogo.
António Barros, Mais Exaltadamente Mil Máscaras.
P&P, Coimbra, 1983.
Escultura (Living Sculpture - participação de Isabel
Pinto). Visualismo, com obra representada em colec
ções internacionais como: MuseuSenalves - Museu
de Arte Contemporânea do Porto e Museu Fluxus Museu Vostell de Malpartida, Espanha. Trabalhou
com Wolf Vostell [Fluxus] no Vostell Fluxus Zug, Das
Mobile Museum Vostell, 7 Environments líber Liebe
Tod Arbeit, Leverkusen, 1981.
Artitude: 01; Projectos & Progestos; CAPC; Alquimias,
Dos Pensamentos das Artes e ARexploratóriodasartes,
foram alguns dos projectos que conduziu.
Desenhou o Prémio de Estudos Fílmicos Universidade de
Coimbra com que foram laureados Alain Resnais, Ma
noel Oliveira, Paulo Rocha e João Bénard da Costa.
Alberto Pimenta, Conductus, teatro experimental,
P&P, Coimbra Setembro 1982. Texto e direcção de
A. Pimenta com interpretação de: Isabel Carlos,
Jorge Vasques e José António Bandeirinha. As Edi
ções & Etc e Tal, em Lisboa, 1983, publicaram o texto,
inscrito no livro Tríptico.
Silvestre Pestana, Radiologias, performance, P&P,
Coimbra, Novembro 1981.
Integrou a comunidade Living Theatre na Inglaterra.
Fundou, em 1977, com o encenador brasileiro Seme
Lutfi, o grupo de teatro ANIMA, em Lisboa.
Master in Arts pela Montford University Leicester.
PosiAcção, colectivo, Poesia Visual, P&P, Coimbra,
Setembro 1982.

PoesiAcção integrou a participação de Alberto Pimen
ta [Poesia para a CEE - instalação], Fernando Aguiar
[Letrismos], Silvestre Pestana [Radioideologias], Antó
nio Aragão [OvolPovo\, Maria Laranjeira [Textos
Visuais] e António Campos Rosado [Joaninha],
Jorge Vasques, Nos Fer Actus, teatro, P&P, Coimbra,
Setembro 1982. [Colectivo Nosferactus - Jorge Vas
ques, João Torres e José Louro].
Trabalho continuado no âmbito do teatro [Teatro
Nacional de S. João].
José Louro, Feras, performance, P&P, Coimbra,
Setembro 1982.
A sua pesquisa vem a desenvolver-se Posterior
mente nos domínios performativos e da Vídeo-Arte.
João Torres, Limite/Dinamite, performance, P&P,
Coimbra, Setembro 1982.
O trabalho apresentado explorou componentes da
escrita visual e da escultura recorrente à incursão do
corpo no espaço expositivo.
Museu Fluxus Int. & Comp, Concerto Fluxus, P&P,
Coimbra, Fevereiro 1984.
Participação de elementos do Artitude: 01. Rui
Órfão, João Torres e José Louro.
Este concerto teve várias reedições sempre no
âmbito do P&P.
Museu Vostell de Malpartida, Um Museu Fluxus.
Comunicação, António Barros, P&P, Cáceres, Coim
bra, Porto, Novembro 1983.
Apresentação da obra de Vostell, Fluxus, Joan
Brossa, MVM e SACOM - Semana de Arte Contem
porânea de Malpartida.
Pina Bausch, Keuschheitslegende, Ein Sttick von Pina
Bausch, - Comunicação, António Barros, P&P,
Coimbra, 1983
Apresentação da obra de teatro-dança do Wuppertaler Tanztheater.
Mostra fotodocumental, registo de Udo-Bárbara e
António Barros. Material recolhido em Wuppertal.
Acquaplanning, colectivo, performance, P&P,
Coimbra, Agosto 1984.
Operação plástica, à memória de Julian Beck após
a sua morte, realizada nas instalações do CAPC,
e explorando a sua fachada como suporte da acção.
Participaram: José Troya [Living Theatre], Silves
tre Pestana, Rui Mendes, José Louro e António
Barros.

P& P • Precedentes motivações
Volvemos agora ao P&P em procura dos seus prece
dentes, das suas catarses...
Existem sim elementos que resultaram predadores
de uma vontade particular e condutora. Essas siner
gias colheram-se na Academia também, e na vitali
dade de um tempo de grande densidade onírica
(tempo com um karma vivencial a que Jung chama
ria ainda de "inconsciente colectivo"), mas de gran
de potencial gerador, e de uma vasta disponibili
dade passional. Por isso, logo portador dos seus
perigos sempre que se descontextualiza do motivo
motor. De um tempo que foi o seu. De uma razão
que só a condição poética admite.
Galvanizaram então o evento, os estímulos encon
trados, e uma convulsiva visitação a objectos nevrál
gicos que então estavam a suceder na Europa no
domínio das artes. Uma vontade sempre presente a de edificar um lugar exploratório. Uma necessi
dade de vivenciar os "manifestos" da cultura de
um tempo severamente particular. Em suma: José
Ernesto de Sousa a fazer bandeira do Fluxus, e a
oficinalidade do CAPC foram acesos norteadores
dessa pesquisa.
Vale portanto referir o José Ernesto e as suas con
versas vadias no CAPC em torno da Plástica Social
de Joseph Beuys e os seus manifestos da ULI
(Universidade Livre Internacional) que a Revista
Artitude: 01 inscreveu no seu número zero (uma
revista em forma de sapato em que as suas páginas
eram as palmilhas. Carlos Oliveira Santos, "Portu
gal em Revistas", Jornal de Letras Artes e Ideias).
Robert Filliou e o "1.000.011 Aniversário da Arte",
Vostell com o seu Museu Fluxus em Malpartida,
Juan Hidalgo na SACOM II em Cáceres, Serge III
Oldenbourg sintonizador da Poesia Visual ["Arte
Sociológica", AB] na Revista "Ici & Là", em Nice.
Isto se nos referirmos apenas à sensibilidade Fluxus.
A Alternativa Zero com as intervenções (esculturas
vivas arco-íris) do CAPC que culminaram no sur
gir do Grupo Cores (Gicapc) e da OIC - Oficina de
Interacção Criativa [Actividade pedagógico-labo
ratorial do CAPC, dirigida por Alberto Carneiro e
desenvolvida com a colaboração do CITAC no espa
ço do Teatro-Estúdio], Os ciclos "Novas Tendências
na Arte Portuguesa" e "Poesia Visual Portuguesa"
[CAPC, comissariados por Alberto Carneiro e
António Barros, 1979-80]. A "PO.EX.80", conduzida
por Ernesto Melo e Castro [GNAM, Lisboa 1980], o
3*”' Symposium International d'Art Performance de
Lyon-ELAC e os Rencontres Internationales de Poésie
Contemporaine, Cogolin, 1985, dirigido por Julian
Blaine.

Projectos & Progestos 1979-85

E. M. de Melo e Castro, One Man Show, operação
poético-visual, P&P, Coimbra, Outubro 1982.
Complementou a performance One Man Show uma
atitude poético-comportamental com a participação
de José Almeida e Pedro Vasconcelos.
O Caminho do Leve, exposição retrospectiva da obra
de E. M. de Melo e Castro no MuseuSenalves em 2006
testemunha o incontornável mérito da obra do
poeta. Do performer.

80
III

Projectos & Progestos 1979-85

Mas genialmente contributivo, e perturbador até,
foi o Living Theatre em Coimbra, Pátio da Universi
dade, com "Sete Meditações Políticas Sado-Masoquistas" [Retrato performativo da tortura, em paude-arara, de presos políticos no Brasil]. Inscrevem-se numa extensão itinerante realizada no âmbito da
iniciativa Alternativa Zero comissariada por José
Ernesto de Sousa, GNAM, Lisboa, 1977. No CAPC,
complementaram a acção teatral, dirigida por Julian
Beck e Judite Malina, seminários com elementos do
grupo e um Ritual da Páscoa Judia numa moldura
de ceia. Receberam o Living Theatre em Coimbra a
co-organização CITAC - CAPC - Museu Nacional
de Machado de Castro (tendo, então, por director
Adriano de Gusmão) e em resposta a um convite da
Alternativa Zero. As forças policiais tentaram impe
dir o espectáculo, mas a verticalidade do Reitor da
Universidade garantiu a apresentação.
Vale revisitar, portanto, as memórias escritas por
Ernesto de Sousa.
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Realce aqui para o Ritual-Festa, humanizador e
poético - catarse comportamental de arte-vida:
"Sete Meditações..." Esta mesma peça seria execu
tada ao ar livre no dia seguinte, no Pátio da Univer
sidade de Coimbra. O encontro de duas nobrezas
autênticas. Como disse Adriano de Gusmão: "en
contro histórico". Seguiu-se depois um dos actos
sociais mais emocionantes em que me tem sido pos
sível participar. O Círculo de Artes Plásticas de
Coimbra cedera as suas instalações para a celebra
ção, no dia seguinte, de uma Festa circunscrita ao
Grupo e seus convidados, ao todo umas cinquenta
pessoas. Tratava-se de um Jantar Ritual da Páscoa
Judia, numa versão moderna que incluía cânticos da
Joan Baez, poemas de Ginsberg, etc. O dia inteiro
durou a preparação do jantar com imensos reci
pientes, montanhas de legumes, excelências vege
tarianas e regulando tudo, Julien Beck, cozinheiro
sereno e rigoroso, inspirador e inspirado, tão sério,
infantil e emocionante como na execução de uma
peça teatral ou qualquer outro acto de intervenção
estática. Cabe falar aqui de religião. Metade dos
componentes do Living são hebreus, mas em geral
não crentes no sentido vulgar. Guardam da religião
tradicional aquilo que lhes permite exaltar um certo
quotidiano insubmisso à história anedótica e afir
mativo de princípios inalteráveis: a libertação do
povo, dos oprimidos; a não-violência; o primado da
infância... Os ritos de passagem pontuam um quo
tidiano inteiramente recuperado para o sentido,
renovando na infância a volta incessante à origem, à
verdade simples do Paraíso, já. E assim a partici

pação dos não-hebreus à Festa (componentes do
Grupo ou convidados) não punha qualquer pro
blema. O Outro é incluído numa mesma assunção.
Como a Festa era evidentemente limitada aos com
ponentes de uma Ceia, decorriam noutra sala do
CAPC sucessivos seminários com componentes do
Living, e vagas sucessivas de pessoas, que vinham
informar-se sobre "o que se passava". Tudo nesta
acção foi anti-espectacular e simples, ungido no
entanto de entusiasmo e rigor. Quando um dos actores recitou quase religiosamente Ginsberg soaram
irreprimíveis e prolongados aplausos espontâneos.
Com esta acção tivémos do Living a felicidade de
um exemplo vivido do que este Grupo é: muito
mais uma mini-sociedade de convívio do que uma
companhia teatral; uma proposta de constante
eliminação das diferenças muito mais do que uma
fábrica de espectáculos. E isto dirigido a todos os
públicos: "todos os públicos são interessantes...
todos testemunham uma diversa necessidade de
comunicação". Esta apetência para exorcisar todo-o-mundo está porém patente em todos os actos do
Living; e explica (além de outras razões já apontadas)
a decepção dos que vinham à espera de um espectá
culo. De choque, mas que se conservasse verdadei
ramente um espectáculo: exactamente como quando
vemos filmes de grande "suspense". "O Tubarão" ou
"A Torre": somos terrificados por empréstimo", in
Colóquio Artes, n.° 33, Lisboa, Junho de 1977
P& P • Consequentes efeitos
Para concluir esta visitação aos anos oitenta (em
Projectos e Progestos, P&P), julgo oportuno cumprir
agora o enunciar de algumas situações artísticas que
sofreram ressonâncias, e sentido opcional, da iden
tidade criada pelo P&P /CITAC, ou do que deste
resultou, de certo modo, combustível. Acções artís
ticas e colaterais que de forma mutualista, ou por
sintonização, colheram sinergias desta temporali
dade e causa artística.
É exemplo primeiro Katzelmacher, de Rainer Werner
Fassbinder (e como testemunha a revista Via Latina
no seu número centenário da AAC), revelou Katzel
macher como sendo uma convergência de experiên
cias e sensibilidades artísticas das duas áreas de
trabalho do CITAC nos anos oitenta - A Produção
Teatral com a então direcção artística de Mário Bar
radas, e o Teatro-Estúdio dinamizado pelo colectivo
da Revista Artitude: 01. "Uma das melhores produ
ções teatrais do ano", sublinharam várias vozes da
crítica teatral nacional.
A revista Via Latina de então [dirigida por António
Barros e Francisco Silvestre], foi também um profí

cuo fórum de análise, difusão e mesmo reflexão das
actividades artísticas dinamizadas no âmbito dos
Projectos & Progestos. O interessante artigo de Isabel
Carlos "As duas ordens da performatividade" é
disso exemplo [VL, Inverno, 1989-90, P&P].
Foi também no âmbito da Via Latina (e da sensibili
dade P&P) que surge a obra artística de Pedro
Cabrita Reis, Silêncio e Vertigem, instalação inédita
apresentada no corpo interior do Convento de
St.a Clara-à-Velha, em co-edição com a iniciativa do
CAPC A Arte das Ideias, As ideias da Arte.
Inscreveu este ciclo de exposições e atitudes artísti
cas, entre outros, a participação de Leonel Moura
e Rui Chafes que volta a Coimbra para afirmar
presença em novos contributos na Arte Pública
[Alquimias],
Conduz-nos esta arte de intervenção urbana para a
memória de outra, anterior, operação artística
(resultante de uma consultadoria ao P&P), que foi a
instalação Mar Azul do escultor XANA, na Praça da
República, no âmbito do aniversário da Secção de
Remo da AAC.
É também na conjugação destas sinergias entre as
diferentes valências da cultura da Academia de
Coimbra que surge (assessorado pela Via Latina
/P&P) a edificação de uma das mais singulares
obras contemporâneas de Arte Pública, em Coimbra
- a escultura Cogito de Pedro Cabrita Reis, edição
da Direcção Geral da Associação Académica na Ala
meda Júlio Henriques.
Califa, Tempo de Cultura, foi outra iniciativa que
poderá, sem esforço, ser considerada um acto cul
tural consequente da experiência e identidade ger
minada na comunidade que deu corpo e vida aos
Projectos & Progestos. As noites temáticas (Música
[Seg.], Poesia [Ter.], Arquitectura [Qui.], Teatro
[Sex.], e Artes Plásticas [Sáb.]) desenvolvidas ao
longo da semana, e durante um ano, enunciaram
valores significativos da arte então em ebulição. E,
nessa incandescência, surge a sequente geração
CITAC com inesquecíveis intervenções performativas
como foram as de Nuno Cardoso e Alberto Lopes.
Foi ainda do colectivo dinamizador do projecto
Califa, Tempo de Cultura (elementos oriundos da
Fila K e do Artitude: 01, Progestos Visuais Multimédia)
que anos mais tarde vem a ressurgir uma associa
ção de cinéfilos em Coimbra: Fila K Cineclube, e
poderá também entender-se esta associação como
uma ressonância da força anímica dos tempos P&P,
que hoje (o então performer da Fila K) Paulo Fon
seca tão vigorosamente conduz.
Provavelmente se não tivesse sido desenhado o
caminho Projectos & Progestos não teriam sido

cia na comunhão com o comunicador, e imune à
critica, pois] a crítica da arte no sentido historiográfico quase não existe porque é inútil. O que faltam
hoje [1979] são especialistas de comunicação que
possam traduzir a mensagem da obra artística às
massas".
Mais de vinte anos volvidos, o CITAC pede-me um
acto tão próximo do impossível. O de reduzir a texto
uma Cassiopeia de emoções. É obra para escritor.
Não para um encenador de imagens. Fica, contudo,
na memória dos 50 anos do CITAC, este modesto
contributo que, espero, resulte como incentivo para
futuros estudos. • António Barros

inscreveu, entre outros, o perform er Rui Órfão, passando
Órfão a surgir tam bém com o co-coordenador da inicia
tiva P&P [Te.CITAC]. Culminou o program a, na co-edição
plástica de Katzelmacher [António Barros, 1980-83],
4 J. António Barros, "O Vídeo com o form a de A rte", 1+ de]
20 grupos e episódios no Porto do Século xx , Galeria do Palá
cio, Porto, P220,221, ISBN - 972-8022-19-0.
5 Instalação (Environm ent) - define a arte que integra o
espaço de exposição com o um a com ponente estética. Na
arte contem porânea, substitui a noção de "o b ra" e designa
o conjunto de objectos e de intervenções concebidas em
estreita relação com o espaço expositivo ou com o am 
biente. O term o inglês environment deriva do francês
environs, "arred ores", "proxim idades", e corresponde par
cialmente ao nosso "am biente". Exprim e a necessidade, teo

1 John Crow e Ranson (1888-1974): poeta am ericano, crítico

rizada pelas vanguardas, de libertação dos limites da obra

e hom em das letras, proponente do Criticism e m embro do

com o objecto, e portanto da "virtualidade" da linguagem,

grupo Fugitive.

para alargar a acção criativa ao espaço circundante, ou para

2 Fluxus - M ovimento artístico internacional que se vem a

se obter um a interpenetração da obra e da realidade. Em

afirm ar pela exploração de novas atitudes artísticas.

sum a: instalação (Environm ent/A m biente) resulta com o o

Perform ance - Trabalho artístico apresentado ao público

espaço interior ou exterior totalmente form ado pelo artista e

sob a form a de um a acção (teatral). A s prim eiras perfor

que integra o espectador n o acontecimento estético.

m ances foram apresentadas durante os anos 60 no quadro

‘ Life/Live, Edition Paris-M usées, 1996.

do m ovim ento Fluxus, que visava o alargam ento do con

7Idem.

ceito de arte.

8 Locus

3 A dinam ização da iniciativa inscrita na prim eira tem po

Bridge. N ew castle upon Tyne. N E 1 lew .

+. R oom

17. 3rd Floor. Wards Building. 31-39 High

ralidade do Teatro-Estúdio obrigou a um a convocató

9 HÉLDER, Herberto, Os Paços em Volta, Lisboa, Assírio &

ria dirigida a um a condução pluridisdplinar do espaço.

Alvim , 2001.

O CITAC (Antero Braga, Vítor Álvaro, Fernando Marques)

10 W ALKER, Dorothy, Flash Art, n.° 92 -9 3 ,1 9 7 9 .

form ulou-m e o desafio de o com issariar desenhando um a

11 Integraram o corpo perm anente do Artitude: 01: António

program ação inédita. Com ecei então por criar o projecto-

Barros (que criou e dirigiu), Rui Órfão, Isabel Carlos, Isabel

-revista A rtitude: 01

Pinto, José L ouro e João Torres.

(com o corp o d inam izador) que

James Coleman, Ignotum per Ignotius.
Música de Roger Doyle.
Interpretação de Isabel Carlos e Rui Órfão, P&P.

construídos, em Coimbra, muitos dos projectos (ao
menos com esta particular identidade) como a Com
panhia da Lua - projecto editorial alternativo [dirigi
do por António Barros na identidade Ars, Artist-run
spaces] que lança nos anos noventa Cidália Fachada.
Escritora revelação, coloca pela primeira vez Coim
bra na lista de contemplados pelo prémio Bolsa de
Criação Literária da Secretaria de Estado da Cultura
graças ao seu texto dramatúrgico "Entrevista com
Melville".
Não me parece excessivo sentir que as dinâmicas
que proliferaram em torno do Teatro-Estúdio do
CITAC, nos tempos em que viveu o programa P&P,
tenham formulado incentivos de percurso únicos.
Casos particulares como o de Rui Monteiro que,
chegando em 1979 ao CITAC pela porta de Multi/Ecos
(P&P), descobre uma alternativa cultural (Julian
Beck, Jerzy Grotowsky) a que adere, e resulta hoje
como Director de um projecto singular - o Indvandrer
TV em Aarhus, na Dinamarca.
Noutra dimensão, mas com idêntica força de empe
nho, poderemos aqui sublinhar o projecto ACTO.
Instituto de Arte Dramática criado e dirigido por José
Filipe Pereira e Christine de Villepoix em 1992.
Filipe Pereira que integrou o CITAC, foi estagiário
no Workcenter of Jerzy Grotowsky Pontedera, em
Itália.
"O Pescador e a Alma" a partir de Óscar Wilde,
"Claridade dada pelo Tempo", de Mário Henrique
Leiria, "Os Hinos à Noite" de Novalis foram algu
mas das criações do ACTO em interacção com a expe
riência oriunda do CITAC-P&P (António Barros,
Direcção Plástica do ACTO em 1995-96).
Nesta leitura, julgo enquadrável também a OIC Oficina de Interacção Criativa, com actividade
desenvolvida no Teatro-Estúdio do CITAC (e no
âmbito das actividades do CAPC), laboratório por
onde, curiosamente, passaram Isabel Carlos, Delfim
Sardo, Carlos Perdiz, entre muitos outros promo
tores das artes, hoje. Coincidência, ou talvez não,
são hoje os seus territórios de interesse objectos de
valor reconhecido. É exemplo o estudo "Performance
ou a Arte num lugar incómodo", de Isabel Carlos,
dissertação de Mestrado em Comunicação Social
para a Universidade Nova de Lisboa.
Pelo que aqui se infere, e num entendimento da
vivenciação académica, em Projectos & Progestos
dinamizaram-se, com colegialidade, situações cir
cunstanciais e eventos enquadráveis em atitudes
artísticas: artitudes - tudo numa consciência enun
ciada por Vostell (que recordo) quando afirmava
que "o artista hoje é um criador e um educador,
sobretudo um educador [um promotor em excelên
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