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Susana Chiocca

Processos performativos

A actividade performativa de Susana Chiocca (Lisboa, 1974) constitui o 

fio condutor desta entrevista em que se analisa o processo de realização 

e a investigação que a artista vem tecendo em torno da teoria e da 

prática artísticas. Nesta apresentação será possível aceder a uma série de 

questões desta pesquisa e às produções artísticas que dela resultaram. 

Paralelamente, Susana Chiocca dirige a Sala, projecto de apresentação de 

intervenções performativas de autores de diversas áreas localizado num 

apartamento da baixa do Porto. 

arq./a: A actividade performativa é um dos eixos fundamentais da sua 

obra. Essa ligação existe desde o início da sua trajectória? De que forma 

nasceu esse interesse? Esteve ligado a condições e referências da sua 

formação artística?

Susana Chiocca: A performance é mais um meio no qual vou 

trabalhando, para além de muitos outros. Não o considero mais importante 

ou mais presente ao nível do trabalho prático que desenvolvo nas áreas do 

desenho, do vídeo, da fotografia, ou do som, por exemplo. Penso que pelo 

facto de estar a realizar uma abordagem teórica nessa área e, ao mesmo 

tempo, o projecto d’a Sala ser dedicado à performance, é natural, não 

embora irritante, a focalização exterior nesse ponto. O meu interesse pela 

performance é evidente mesmo enquanto prática artística, mas para mim, 

o desenho é, até ao momento, o meio que me permite criar ligações com 

todos os outros media; muitas vezes, quando trabalho mesmo ao nível do 

som, tudo começa num desenho.

Falando, então, mais especificamente sobre a performance, as primeiras 

experiências surgiram ainda na Faculdade de Belas Artes do Porto, 

nos últimos dois ou três anos do curso. A primeira experiência mais 

performativa foi em 1997, no Em+Ventos e tratava-se mais de uma jam, 

na qual vários objectos estavam colocados numa área delimitada no chão, 

com os quais interagíamos quando sentíssemos essa necessidade. Depois 

para uma cadeira do 4º ano, em 1998, eu e mais dois colegas (o João 

Sousa Cardoso e o Joaquim Fontes), abordámos o trabalho de Joseph 

Beuys através de uma performance, que incluía vídeo e som. E, ao mesmo 

tempo, dois colegas nossos o Alexandre Costa e o Jorge, desenvolveram 

alguns trabalhos performativos para os quais requeriam a participação de 

vários de entre nós. Mas naquela altura o contacto com a performance era 

mínimo, mesmo através dos livros, lembro-me de ter assistido ao Co-lab, 

Faladura no antigo ANCA (actual TECA) e também no Rivoli e tínhamos 

dois colegas mais velhos o Bento e o Victor Lago e Silva que realizavam 

trabalhos performativos. Os trabalhos que se aproximavam mais à área da 

performance tinham sido realizados em fotografia em 1999 e nos anos 

seguintes. Foi apenas em 2002 e 2003, que a questão da performance 

surge mais acentuadamente. Nesta altura estava a viver em Lisboa, e foi 

aí que comecei a colaborar em co-autoria e interpretação com o Alexandre 

Osório. Apresentámos três trabalhos nossos (Sem Título; Eramos tão 

felizes – que incluía também um trabalho em fotografia; e um outro a 

convite, em que éramos os intérpretes (Alheava – ditado de Manuel Santos 

Maia, em 2003) e o último 1+1 Đ -1 inacabado em que fizemos uma 

apresentação informal. Já em 2003 comecei a fazer performances sozinha 

e em colaboração com outras pessoas, como: Sentidos #2 integrada na 

exposição Falar das coisas como elas são; Sexualidades uma acção em 

que precisava da colaboração de outras pessoas, cujo trabalho consistia 

na inscrição de frases nas t-shirts; ou Window Licker com o Luís Barreto. 

Entre 2003 e 2004, apercebo-me melhor da direcção que queria tomar, ou 

melhor, daquilo que para mim fazia sentido ir ao encontro. 

arq./a: Quais são as linhas que definem a sua prática artística? Trabalha 

muitas vezes sozinha e no enquadramento dos seus trabalhos evoca a 

questão da não actuação, bem como a de invisibilidade.

SC: São conceitos com os quais me tenho vindo a preocupar nos últimos 

anos. A questão da invisibilidade está muito presente em alguns trabalhos, 

sobretudo ao nível do desenho desde 2000. Por um lado, esconde-se 

para se descobrir e de alguma forma a questão de não dar tudo de uma 

só vez, de ter que haver um esforço, um querer, ou então a possibilidade 

de o acaso fazer acontecer algo. Um projecto dessa altura, que só realizei 

em 2004, – expeusition/desenho – consistia na disposição de uma faixa 

negra na parede, a tinta-da-china com cerca de 15 cm, em redor de um 

quarto (mais ou menos a 1,5 m do chão) que remetia para uma espécie 

de paisagem. De uma forma quase invisível, havia um corte nessa faixa, 

ou seja, via-se um milímetro da parede; de um lado estava desenhado uma 

mão a grafite e do outro um círculo; esta intervenção incluía também um 

trabalho sonoro, que era um pormenor que poderia passar completamente 

despercebido e as pessoas ficarem apenas com uma primeira leitura do 

trabalho.

Além dos desenhos sobre papel (em que utilizava muito o desenho a 

grafite sobre guache preto, ou desenhos a pastel branco sobre fundo 

branco), fiz algumas instalações de desenho desde 2001. A princípio, 

fazia pequenos desenhos a grafite em paredes, que só eram visíveis se 
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(ao lado) Susana Chiocca, “Conversas Privadas” 2005. Performance
(em baixo) Susana Chiocca, “Sem título”, 2008. Instalação desenho. Fita-cola. 
Dimensões variáveis
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nos aproximássemos das mesmas. Até que mais tarde, em 2004, os 

desenhos passaram a ser maiores, mas a invisibilidade continuava presente 

precisamente por causa da utilização da grafite. Num desenvolvimento, 

esses desenhos tornaram-se e quiseram-se visíveis numa espécie de 

resumo com o trabalho live-act expeausition que realizei em 2004. Ou seja, 

realizei várias instalações até esse culminar de uma espécie de diário visual 

existente ao nível da memória, de forma a tornar o desenho parte integrante 

de uma acção performativa, juntando desenho/performance e também a 

visibilidade/invisibilidade. 

A partir desse conceito de pele e dos desenhos à volta do mesmo, 

desde 2005 construí uma nova série de desenhos, em folhas de papel 

de engenharia, cuja inscrição é feita com x-acto que remete para os 

entrelaçamentos, as linhas visíveis na própria pele, as quais neste caso só 

são visíveis mais uma vez, a contra-luz ou colocando um qualquer papel 

por baixo dessas folhas. Estes mesmos ganharam uma tridimensionalidade, 

através da mesma lógica de zoom da pele, com uma instalação de fita-cola 

transparente num espaço, apenas visível pela incidência da luz.

A questão da não actuação, sobretudo na performance, está muito 

relacionada com o facto de querer estar presente sem figurinos, 

maquilhagem, etc. Comecei a trabalhar sozinha a esse nível e a retirar tudo 

o que achava superficial, ou que simplesmente não me interessava. E não 

me interessava estar a representar uma personagem. Queria conseguir 

estar sem representar, e partindo desse conceito do Jean-Luc Nancy de 

expeausition, um estar-se mais próximo da nossa própria pele e sem 

rede, sem protecção. Mas a questão da representação acontece sempre, 

por mais que nos dispamos, ela já está impregnada em nós, mesmo no 

quotidiano. Trabalhos como Conversas Privadas de 2005 para além de 

outras conclusões, permitiu-me mais uma vez confirmar esta questão 

do ser-se actor. O trabalho em que consegui estar mais entregue a mim 

própria foi Rastos de 2007, uma vez que a acção ia de encontro a pessoas 

que passavam e não havia um local específico de apresentação. Eu 

simplesmente lia uma passagem do Livro Corpus e oferecia também uma 

folha artificial de bolo de aniversário. Creio, mesmo assim que é no trabalho 

de vídeo-performance Seis preparativos para... de 2005, que esta questão 

da não-actuação é resolvida. Uma vez que o trabalho acabou por ser uma 

mostra do processo. Eu tinha uma ideia específica da performance a ser 

realizada e filmada, mas o que aconteceu é que antes de realizarmos as 

várias tentativas para a mesma, que neste caso foram seis, colocávamos 

as câmaras a gravar, o que fez com que tivéssemos o registo de todas as 

explicações que ia fazendo no decorrer dessa espécie de ensaios. O que 

me lembrei de fazer foi precisamente editar os ensaios. Não temos acesso 

à performance em si (embora também exista com Trabalho final e podem 

ser apresentadas em conjunto ou individualmente), mas sim ao processo, 

que é algo que normalmente não se mostra; por outra parte, como à partida 

não estava previsto usar essas filmagens, estamos sem as preocupações do 

registo.

arq./a: Os seus últimos trabalhos estão mais ligados ao uso do texto e da 

linguagem oral? 

SC: É tudo tão extenso, porque se começo a pensar de onde vêm as 

questões, as preocupações já vêm de longe. Lembro-me que quando estava 

ainda a estudar nas Belas Artes e mesmo antes, escrevia; não sei muito 

bem definir, mas lembro-me que adorava Mário Sá-Carneiro. E a minha 

preocupação de então era como poder dizer através do desenho. Até que 

cheguei a um ponto em que o conseguia melhor, através do desenho que 

com a palavra, pelo que a palavra, se surgia, era conectada ao próprio 

desenho e houve como que um abandono dessa escrita. Agora não me 

parece que seja o contrário que esteja a acontecer. O retorno à palavra, ao 

texto, significa neste momento voltar ao essencial, incidir sobre o poder da 

palavra e a necessidade de se dizer, ou se for preciso de gritar as palavras 

que nos vão dentro, especificar o que finalmente não se pode dizer de outra 

forma. Concretizar e expor.

É curioso pensar que o meu primeiro trabalho sonoro em 1999, “who 

lives in my head?”,  foi construído precisamente em torno da palavra e da 

improvisação em redor dessa frase retirada do trabalho dos Mão Morta 

sobre o Heiner Müller “quem mora na minha cabeça?”  E, nos trabalhos 

sonoros posteriores, interessou-se anular a palavra, porque me parecia 

demasiado fácil conseguir um bom resultado e procurei desenvolver mais a 

questão da plasticidade sonora.

A questão do texto e da oralidade, é uma tentativa ou necessidade de reunir 

várias questões: a prática artística com a prática teórica, embora o texto 

acabe por ser sempre algo meio poético e com notas de rodapé que quase 

parece um contra-senso; e os dois pontos, o de não actuação, porque quero 

apenas ler, só que ler implica sabê-lo fazer, daí a minha dificuldade, pois ao 

mesmo tempo não quero ter de preparar as leituras como se tratasse de um 

texto de teatro; e a questão da invisibilidade, da imaterialidade que ocorre 

no texto pela oralidade. Ou melhor, o texto existe e ganha a sua fisicidade 

através da voz, uma vez que, de momento, a minha intenção é que o texto 

Susana Chiocca, “Sem título”. 2006. Desenho. Grafite sobre papel Dandy, “Tótó”, Apresentado na Sala dia 9 e 10 de Junho de 2006
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exista para o outro, através da leitura, pelo que passará a existir como que 

em partes, meio rasurado na memória, podendo ser alterado por cada um. 

Esta primeira experiência do texto lido, vem de um outra intervenção, 

Apontamentos, que apresentei em Dezembro do ano passado, a partir 

do Livro do Desassossego de Bernardo Soares. O público tinha acesso ao 

som da acção que tinha sido gravado uns dias antes, mas sem qualquer 

tipo de edição. Lia alguns excertos previamente seleccionados, embora 

só sabendo ao nível da sequência, qual seria o primeiro e o último, e de 

cada vez que terminava, dava um pontapé ou atirava com o livro ao chão, 

violentamente, depois andava até ele, pegava e lia outro excerto. Foi uma 

primeira experiência e sinto necessidade de tornar a realizar outras versões 

da mesma. Primeiro ter um sistema de gravação melhor, em que realmente 

se possa escutar todos os sons e apreender a espacialidade e experimentar 

outras formas de ler. 

A primeira vez que usei a palavra ao nível da performance foi em tom de 

diálogo no trabalho Alheava – ditado de Manuel Santos Maia, em 2003. As 

instruções eram que eu e o Alexandre Osório, lêssemos uns textos que eram 

uma espécie de memória de histórias e de histórias à volta de objectos que 

a família de Santos Maia tinha trazido de África. A performance procurava 

então que nós expuséssemos o que nos lembrássemos dessa leitura, 

numa aproximação com a tradição oral, convidando o público a participar 

contando também a sua história, a sua experiência. Em 2004, trabalhei o 

texto pela primeira vez em colaboração com o António Lago no Concerto 

brandaburguês, a partir de um texto de Heiner Müller com o mesmo nome. 

Um trabalho quase de actor, digo quase porque não sou actriz de teatro e 

pela primeira vez me envolvi num projecto em que necessitava de estudar 

um texto e memorizá-lo e aprender a dizê-lo. Era um texto sobre a luta de 

poderes representada por dois palhaços em constante discussão. 

arq./a: Que lugar concede à intervenção do espectador. A intenção de 

envolver a audiência está muito presente na série “Conversas Privadas”. O 

que é que espera do espectador?

SC: Essa é uma questão que me tem acompanhado ao longo dos últimos 

anos, pelo menos desde há quatro anos. E é a minha grande dúvida na 

actualidade, também no plano teórico. Espero mais que os trabalhos 

permitam uma ligação com o espectador, do que propriamente algo de 

específico dele. Com o trabalho Conversas privadas (apresentado no 

Projecto Terminal, em Oeiras e também em Oslo), pretendi que a estrutura 

fosse o mais simples possível, estar com uma pessoa de cada vez num 

António Olaio, “Pictures are not movies 1984-2008”. Apresentado na Sala a 26 de 
Janeiro de 2008

Susana Chiocca, “Expeausition”, 2004. Desenho. Tinta-da-china e grafite
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espaço vazio, onde essa conversa ou diálogo se concretizasse através do 

corpo e não propriamente através da oralidade e, que ao mesmo tempo, 

o trabalho fosse aberto permitindo um caminhar juntos e uma troca de 

papéis – o que acabou por acontecer com algumas pessoas; por outro lado, 

não colocava as pessoas fora do espaço, elas saiam quando queriam. E 

um dos objectivos que também consegui concretizar foi o de colocar uma 

outra pessoa e sair eu, o que acabou por ser bastante interessante, pelo 

feedback que tive desses espectadores. Em certa medida este trabalho já 

foi um resultado do estudo teórico que desenvolvi. Ou melhor, a temática 

que estou a trabalhar no doutoramento incide precisamente na implicação 

do espectador na performance, mas cujo ponto de partida vem da minha 

experiência enquanto artista. A dado momento existiu igualmente uma 

vontade de realizar uma investigação teórica. Actualmente a dúvida em 

continuar a trabalhar este conceito é enorme, porque não sei até que ponto 

é viável querer abrir um trabalho que neste caso tem um autor concreto 

e querer que o espectador passe a ser o que chamo de inter-actor, de 

alguém que está entre, entre o performer e o trabalho e que se requer a 

sua co-criação no desenvolvimento do mesmo, ou seja, que o trabalho seja 

transformado fisicamente pelo próprio espectador. 

Contudo, ao longo da história são vários os exemplos de trabalhos e de 

autores que incidiram neste aspecto como Lygia Clark e Hélio Oiticica 

que dedicaram a sua investigação artística, intensificando-a ao longo das 

suas vidas, chegando a conceitos de espectador-autor, ou de participante 

respectivamente. Ou, ainda outro autores que trabalham com a própria 

comunidade, o que faz com que Reinaldo Laddaga fale sobre ecologias 

culturais, com exemplos ao nível também da literatura. Constrói-se não um 

trabalho, mas uma plataforma de participação e criação.

arq./a: Quais são os artistas cujos caminhos de pesquisa lhe parecem 

mais  interessantes?

SC: O movimento de arte conceptual é fundamental, pois tem raízes muito 

anteriores e vai muito além do período correspondente ao movimento, 

estando hoje mais do que subjacente em tudo o que fazemos, uma vez que 

há um questionamento constante. Pela tentativa de desmaterialização do 

objecto (a defesa do não retiniano na arte), a valorização do processo em 

detrimento do trabalho final, o interesse crescente na língua que é explorada 

a vários níveis, o querer ir mais além das fronteiras disciplinares, um ir de 

encontro a um público mais vasto pela publicação de trabalhos artísticos em 

revistas. A importância de Duchamp, um ir às primeiras vanguardas, aos 

dadaístas e futuristas, construtivistas…Voltar e continuar a redescobri-los, 

a sua transversalidade, a vontade de querer invadir a cidade e as pessoas. 

A experiência futurista foi fundamental em várias áreas, como já disse, por 

exemplo na questão da transversalidade, do teatro sintético, da arte dos ruídos, 

experiências como as de Giacomo Balla da Macchina ou o Feu d’Artifice).  

Interessa-me muito por exemplo o trabalho que Tino Sehgal tem 

desenvolvido, pela conceptualização, a imaterialidade e o seu interesse em 

introduzir elementos perturbadores da chamada normalidade, que provocam 

por isso estranheza, sobretudo no que se refere às instituições, algo que de 

alguma forma me parece próximo, embora bem diferente do que o André 

Guedes vai explorando através da especificidade do contexto. Procura 

quebrar regras, ou simplesmente perceber as ligações e o que se esconde 

por detrás das evidências. 

Outro autor de referência é Félix Gonzalez-Torres, em trabalhos como 

os cantos de rebuçados, ou as pilhas de papel, que desaparecem e são 

usufruídos por cada um individualmente. Há uma desmaterialização do 
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trabalho e ao mesmo tempo o espectador leva consigo o trabalho, o trabalho 

é também o que sobra, a folha de papel que enrolava o rebuçado e cada 

uma daquelas folhas de papel que constituíam a pilha, há uma espécie de 

democratização do próprio trabalho.

Posso falar também do trabalho de Francis Alÿs, as acções e cartografias 

que vai fazendo das cidades; a problemática em relação à questão do que 

o caminhar pode significar (e já os dadaístas e os situacionistas se tinham 

aventurado nessa perseguição do acaso), aqui realizando acções concretas, 

deixando a sua própria marca, o rasto da acção, como nos trabalhos The 

Leak ou Fairy Tales. Ou, os trabalhos que realizou em redor da questão do 

nada e de alguma coisa, o bloco de gelo que através da acção de se arrastar 

acaba por desaparecer. Agrada-me o facto dos trabalhos existirem apenas na 

memória de cada um.

Para o meu último trabalho interessa-me bastante o percurso de Vera 

Mantero e a colaboração que a Ana Deus e a Regina Guimarães têm 

realizado em torno da palavra e do som e da forma como dizer.

arq./a: Pode falar-me das motivações que teve em relação ao projecto 

a Sala que é um projecto de mostra de criações performativas. Qual foi o 

ponto de partida deste projecto, que se iniciou conjuntamente com António 

Lago? 

SC: A ideia surgiu ainda quando eu e o António vivíamos em Lisboa, 

porque tínhamos um sótão e várias vezes pensámos em fazer qualquer 

coisa, mas foi só quando nos encontrámos novamente no Porto que nos 

predispusemos a avançar com a ideia. Estávamos e estamos ambos a 

trabalhar nesta área e como tinham desaparecido outros espaços como o 

Salão Olímpico, apercebemo-nos que não existia um lugar para se mostrar 

performance, para se experimentar e decidimos dedicá-lo à performance. 

Por outro lado, pelas próprias características do espaço, por ser a sala do 

nosso apartamento, seria sempre mais fácil apresentar algo efémero que algo 

duracional. 

arq./a: Um dos traços definidores da programação deste espaço tem 

sido a constante interacção entre diversas áreas (artes plásticas, música, 

dança, teatro). Pode falar-me dessa questão? Essa pluridisciplinariedade 

está a modificar as compartimentações estanques em que estas áreas 

normalmente actuam? 

SC: Na realidade essa transdisciplinaridade não tem sido muito acentuada, 

gostava de trazer mais projectos relacionados com música. Há um projecto 

que se vai apresentar proximamente e por acaso é alguém que vem das 

artes visuais. Na sua maioria os artistas apresentados tem formação nas 

artes visuais, mas a Dandy, por exemplo, tem trabalhado a área do som, 

quer a solo quer com os Calhau; e chegámos a trazer pessoas que têm uma 

experiência ou formação transversal, como o caso do Rogério Nuno Costa, 

o Gustavo Sumpta, ou a Arminda Sousa Reis e o Francisco Dinis que têm 

formação em estilismo, cenografia e arquitectura respectivamente. Também 

temos interesse em apresentar, ou misturar gerações, algo que também não 

aconteceu muito. Apresentei o António Olaio e, em princípio, em Setembro 

ou Outubro, o Silvestre Pestana apresentará um projecto. Nas gerações mais 

novas tivemos a Vera Sofia Mota, o Partícula Colectivo ou o Dinis Machado. 

Por vezes, torna-se um pouco difícil sair também do circuito do Norte, uma 

vez que apenas cedemos o espaço, fazemos a divulgação, não pagamos 

estadias, nem viagens, nem a produção dos trabalhos, mas por exemplo o 

Julien Saglio veio de Paris porque queria muito apresentar o seu trabalho. 

Susana Chiocca, “Expeausition”, 2004. Live-act


