
A 

PERFORMANCE
Com a chegada dos anos 80 e, principalmente, 

com o aparecimento de novos meios de comunica-
ção,

tem-se progressivamente alterado todo o esquema 
relacional entre as pessoas, fazendo-as (re)agir 

intensamente e em simultâneo a uma série de 
situações. Diversas barreiras têm-se diluído, e 

vai-se generalizando a noção de que tudo tem 
a ver com tudo. Tanto a nível social, como a 

nível económico, informacional, político ou 
artístico.

Os artistas tomaram consciência que só 
utilizando os novos média teriam possi-
bilidades de realizar uma acção verdadei-
ramente actuante dentro de uma sociedade 
sobrecarregada de poderosos meios comuni-
cacionais.
Assim, artistas com experiências diversifica-
das provenientes da pintura, escultura, dança 
e música, têm intervido também em áreas tec-
nológicas como o vídeo, a fotografia, a fotoco-
piadora, o computador ou o laser, procurando 
para estes uma linguagem específica enquanto 
suportes artísticos, mas conjugando-os com ex-
periências de outros campos.
Paralelamente a este explorar da máquina e das 
suas especialidades, tem sido desenvolvido um 
tipo de arte que usa o corpo do próprio artista 
como principal elemento expressivo, que é a 
performance.
O facto de se privilegiar o corpo como forma 
de expressão, e desta se desenvolver parale-
lamente com o avanço técnico e tecnológico 
deve-se, por um lado, a uma inter-relação 
do ser humano com os aspectos evoluti-
vos da sua sociedade, e, por outro, ao 
sobrevalorizar dos sentidos como ter-
minais sensoriais de percepção e de 
comunicação com o mundo. Estes 
dois aspectos, que se ajustam per-
feitamente, acentuam a analogia 
entre o homem e a máquina. A 
performance pelas suas par-
ticularidades, permite que 
essa relação se realize, 
o que vem multi-
plicar o caudal 
i n f o r m a -
cion-
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al e 
comunicati-

vo do acto estético.
A performance deve, por-

tanto, ser entendida como um 
suporte onde se conjugam diver-

sas expressões e técnicas artísticas, 
resultando dessa conjugação uma mul-

tiplicidade de experiências que se inter-
relacionam. Por isso, mais do que a arte da 

acção, a performance é a arte da interacção. 
O que vem colocar em questão as “artes plásti-

cas” (pintura, escultura, gravura, etc.) enquanto 
objectos artísticos. As transformações de 

todo este processo evolutivo tor-
nam rapidamente ultrapassado 
o objecto de arte que não se 
pode alterar a si próprio. 
Este é apenas motivo de 
contemplação, porque 
imutável, perpétuo, 
mítico... enfim, 
acabado.
O espírito da so-
ciedade moderna 
é o de viver in-
tensamente. Ex-
iste um surdo 
apelo à partici-
pação activa em 
todas as situações 
da nossa vivência. 
Vive-se cada vez 
mais profundamente, 
e a verdadeira riqueza 
são as experiências que 
acumulamos e não os ob-
jectos que possuímos. Mais 
importante que “ter” arte é 
“viver” arte. De una forma partici-
pativa, crítica e igualmente intensa.
A performance, como acção estética, é por ex-
celência a arte da experiência, a arte da in-
tensidade e da comunicabilidade, a arte do 
maior número de signos em cada instante 
da sua evolução, a arte da constante 
transformação narrativa, cromática e 
formal. Onde o artista deixa de ser, 

também, o criador contemplativo 
da própria obra, para passar a 

viver a arte que cria, e a 
criar uma arte que 

vive.

A 
arte tem 

como metodologia 
inerente, inferir nos ca-

nais sensoriais do observa-
dor, de modo a provocar-lhe 

uma reacção. O performer 
tem consciência de que existem 

outros sentidos perceptivos para além da 
visão, e que determinada mensagem pode 

ser captada, com vantagem, se o for através 
de mais do que um desses sentidos, conjunta-

mente. Como proporciona uma série de 
leituras ao mesmo tempo, a per-

formance necessita também 
de uma leitura simultânea 

de todos os factores 
que a integram, no 

momento em que 
se revelam. Por 

essa razão, o 
público não se 
pode limitar 
a fazer uma 
leitura pas-
siva daqui-
lo que está 
a aconte-
cer. Perante 
uma in-

t e r v e n ç ã o 
estética, o 

público deixa 
de ser o mero 

espectador con-
templativo para, 

com a sua capaci-
dade de reacção, pas-

sar, muitas vezes, a fazer 
parte dos recursos com que o 

performer conta para a realização 
do seu trabalho.

O modo como o público interpreta aquilo que 
está a ver, e a possibilidade que tem em rea-
gir imediatamente ao que se está a passar, 
vem alterar a relação tradicional entre o 
artista, a obra e o público. Porque a per-

formance, ao ser executada naquele 
momento, permite que o público 

tenha uma participação efec-
tiva, num espaço de tempo 

onde o imprevisível 
está sempre 



presente.
Ao contrário das outras “artes plásticas” e 

da arte que tem como suporte os diversos mé-
dia, a performance não é unidireccional, isto é, 

não veicula a sua mensagem apenas num sen-
tido. O público ao reagir aos estímulos do artista, 

está a entrar em diálogo com ele e, por essa razão, a 
mensagem processa-se nos dois sentidos.

Existe toda uma teia de emoções e de reacções que se 
vão sucedendo com o desenrolar da performance e que 

se revelam importantes para o desenvolvimento da mes-
ma. Por essa razão, uma performance só se define como tal 

quando há uma relação empática entre o operador, a acção e 
o público.

O fluxo de infor-
mações infere 

de um modo 
cada vez 

mais pro-
fundo nas 

n o s s a s 
vidas e 

na nossa 
maneira de 

ser. A per-
f o r m a n c e , 

como arte sen-
sível a todas es-

tas pressões e re-
alidades, integra em 

si todo um aglumerado 
de experiências vindas de 

outros campos, que tratados e 
explorados esteticamente segun-

do uma linguagem própria, resultam 
numa arte em constante transformação e 

evolução.
O corpo, o movimento, a mudança, a irrepetibilidade, 

o efémero e a alteração das relações entre o artista e o público, 
são as características mais marcantes desta arte, que explorando o desconhecido a diversos níveis se 

multiplica em novas formas expressivas

FERNANDO AGUIAR



* Performance Temático: “a água” apresentado nos Encontros de Poesia 

Contemporânea (integrados na V Bienal de Escultura e Desenho - Caldas 

da Rainha, Setembro de 1993).  

 Concepção:  Victor Salgueiro e Almeida e Sousa.  

 Video: Mário Rui  

 Participação: Beliza e Nuno Henriques 

Um rectângulo de 
faixas brancas. Uma jovem evolui 

sobre um T de faixas negras. Uma vazilha 
de águas. Dois homens, um ritual de purifica-
ção da água. Um video passa imagens de um 

jovem que manipula objectos... o som da 
água é permanente.



*RituS 
- Ritual dos 

quatro elementos  
 Estreia: Lisboa   

“Animações Urbanas” 
- Organizado pela associação 

“Poesia Viva” 
- patocínio da  

Câmara Municipal de Lisboa 
(Pelouro da Juventude)  

 Espaço: 
Praça da Figueira 
(Março de 1994).  

 Actores: 
Manuel Almeida e Sousa, 

Victor Salgueiro, 
Beliza Sousa 

e Nuno Henriques.  
 Música: 

Ricardo Freitas 
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Presença de 

Mandrágora em “Castle of 

Imagination” - “International 

Performance Art Festival” com 

Manuel Almeida e Sousa, Victor 

Salgueiro, Beliza Sousa e Nuno 

Henriques - Bitow (Polónia)



Projecto de Victor Belémparticipação de Mandrágora(Manuel A. Sousa, Bruno Vilão e Beliza - Sintra 1996

quinta da regaleira - encontro de F. Pessoa com Aleister Crowley 



Ciclo de Performances do III Simpósio Internacional de Escultura 

em Ferro Amadora’96 

Participantes
- Mandrágora (Almeida e Sousa, Ana, Belisa e 

Bruno Vilão)
- Fernando Aguiar

- Miguel Yeco
- Alexandre Crespo & Samões

Fábrica da Cultura
 Amadora

1996



Acção performantica in Teatro Cinearte
(Lisboa 1997)

Acções & Performances
Projecto de 

“Poesia Viva”
Para a Semana da 

Juventude

   
    

    
    

    
     

     
       

Com: Beliza, Bruno Vilão e Diogo Alvim
 - Projecto M

andragora coordenado por M. Alm. e Sousa



o 
delírio e a per-
formance são, podemos 
dizê-lo, fenómenos estritamente 
relacionados - tudo reside no acto 
poético. isto será também verdade para 
a acção dramática, enquanto projecto 
que questiona a sua funcionalidade como 
elemento do rito. daí que possamos afirmar 
que a arte não tem qualquer relação com o bom 
senso ou com o senso comum, a arte não tem nen-
huma relação com o sentido. tudo depende do olhar 
exterior e da acção produzida pelo poeta actuante. 
significantes manifestos de uma actividade oculta e 
inconsciente; o desejo do poeta. artaud dirá:

          -”E doravante vou consagrar-me
          exclusivamente
          ao teatro
          tal como o concebo,
          um teatro de sangue,
          um teatro que em cada representação faça ganhar
          corporalmente

          qualquer coisa
          tanto àquele que representa
          como àquele
          que vem ver representar.
          aliás
          não se representa
          age-se”

          o performer  - e também o operador estético da acção dramática -   sabe como a 
estrutura da acção é regida, da importância do gesto. o movimento pode ser levado 

ao limite, pelo que quase não há gesto (no sentido da expressividade), mas mui-
tas atitudes que dele se distinguem. o aspecto mágico da performance está 

aí e tem em conta esta velha sabedoria: evocar algo que está sempre 
além dos níveis da consciência. os sentidos são evocados com 

objectivos que muitas vezes os transcendem. e a acção 
do poeta  - do iniciado -   reside nessa tran-

scendência.



Los Encuentros Internacionales de Edi-
tores Independientes y Ediciones Alternativas, 

EDITA, se proponen crear redes de cooperación cultural, 
artística y editorial entre los editores independientes. Con el 

término de Editor Independiente estamos designando a un particu-
lar modelo 

de editor cuya 
actividad prin-

cipal se centra en 
la edición, difusión 

y distribución de 
publicaciones cul-

turales sin ánimo de 
lucro, y que mantiene 

una actitud de indepen-
dencia con respecto al 

mercado convencional. 
Es al mismo tiempo un 

ejemplo de autogestión, 
vanguardia y edición 
alternativa frente a la 
globalización de las 

grandes empresas editoriales.

Los Encuentros propician el debate y el análisis sobre la realidad cultural y artística de 
la escena editorial en las diversas comunidades españolas así como en otros países 
europeos y latinoamericanos. Fomentar la diversidad y pluralidad de tendencias 

estéticas, poner en valor la cultura como garante de la democracia y facilitar 
el acceso de los ciudadanos a la expresión y creación del arte a través 
de estas publicaciones que se convierten en auténticas de redes de 

participación, son los principales objetivos de los Encuentros 
Internacionales de Editores Independientes y Ediciones 

Alternativas, EDITA.

 
ED

ITA
 - E

ncuentro internacional de editores independientes
Desde su creación en 1994 han pasado por EDITA aproximadamente un 
millar de publicaciones, provenientes fundamentalmente de España y de 
Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, así como de Brasil, Cuba, 
Argentina, México y Chile.
En 1997 realizamos un primer censo de publicaciones que alcanzó un total 
de 1.300 publicaciones que empezamos a poner en red. En la actualidad y 
dado el alcance de Internet este censo ha sido ampliamente superado. Cada 
año asisten un centenar de publicaciones y unos doscientos participantes 
aproximadamente.



Mandrágora tem participado 
nos “Encuentros Internacionales 

de Editores Independientes 
y Ediciones Alternativas - EDITA”, 

desde a sua segunda 
edição (em Punta Umbria - Huelva - Espanha). 

Para além de apresentar as 
suas publicações, a associação de 
Cascais apresentou 
várias acções 
performativas das quais 

destacamos a de 2000 com o 
espectáculo Anima 9.9, e as 

performances de 99, 
2002, 2003 e 2004

M
an

drá
gora nos Encuentros Internacionales de Editores Independientes y Ediciones Alternativas - E

DITA

acção de Mandrágora em EDITA 99 - Bruno Vilão e 
Manuel Almeida e Sousa



Mandrágora tem participado 
nos “Encuentros Internacionales 

de Editores Independientes 
y Ediciones Alternativas - EDITA”, 

desde a sua segunda 
edição (em Punta Umbria - Huelva - Espanha). 

Para além de apresentar as 
suas publicações, a associação de 
Cascais apresentou 
várias acções 
performativas das quais 

destacamos a de 2000 com o 
espectáculo Anima 9.9, e as 

performances de 99, 
2002, 2003 e 2004

M
an

drá
gora nos Encuentros Internacionales de Editores Independientes y Ediciones Alternativas - E

DITA

Performance de Manuel Almeida e Sousa 

em
 EDITA 2002

performance de Mandrágora 
em EDITA 2003

Manuel A. Sousa e Bruno Vilão



performance de Mandrágora em EDITA 2003- Manuel A. Sousa e Bruno Vilão

performance de 

Mandrágora 

em EDITA 2004

Manuel A. Sousa 



performance de Mandrágora em 

EDITA 2004 - Manuel A. Sousa 

“Há 
uma poesia 

dos sentidos 
como há uma poesia 

da linguagem... 
essa linguagem é o tudo, 
o tudo que ocupa a cena, 

tudo o que pode expressar-se 
ou manifestar-se...” 

Antonin Artaud



presença em EDITA 2005 - Punta Umbria (Huelva/Espanha)
bruno vilão e manuel almeida e sousa



2005-ARANQUE 
dia 2 e 3 de Novembro

encontro de performance e intervenção artística
Rua Cais do Ginjal, nº53, 2800 Cacilhas, Almada.

.... Reflectir sobre a participação, a autoria, a interacção ou relação, as possibili-
dades de acção artística como experiência desalianante, directa.

e convite à participação neste espaço de trabalho Accionoteca.

-projecto em construção... estamos preocupados em procurar e propor um espaço de 
vitalidade, de experiências directas, nos acontecimentos e eventos que pensamos. Não 
pelo cultivo do anonimato ou do trabalho colectivo (só ás vezes), mas por questionar 
activamente uma autoria centralizada, inflacionada, controladora e auto-reguladora 

também. Uma procura de lugares de expressão, híbridos. Ainda não identifi-
cado. E com o problema de “La muza tiene mi teléfono pero yo no tengo el 

suyo” Filliou....

Guida Chambel
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Mandrágora em EDITA 2006 

Punta Umbria - Espanha

acção de rita penim: - o poema dada de fernando 

pessoa 
e 

um poema a duas vozes 

com rita penim e manuel almeida e sousa

seguido de um performance



CICLO INTERNACIONAL DE PERFORMANCE

2º Encontro de 

Arte Global 

CICLO INTERNACIONAL DE 

PERFORMANCE 

Dezembro de 2008/Janeiro de 2009 no impo-

nente espaço do Panteão Nacional

contou com a participação de cerca de 35 

performers de Portugal, México, Letónia, 

Espanha, França, Hungria, Holanda, 

Peru, Brasil, Itália e Suíça.

acção
 de mandrágora



O 
C I C L O 

INTERNACINAL 

DE PERFORMANCE 

integrou a Mostra Internacional de Video 

arte e Videoperformance integradas no 2º 

Encontro de Arte Global organizado por 

Carlos Cabral Nunes, que apresenta também 

exposições, teatro, homenagens e palestras.

acção de mandrágora



ArtesérieS I - Faro 2009
organização - Associação de Artistas Plásticos do Algarve e Mandrágora (centro de Cultura e Pesquisa de Arte)

acção de mandrágora

(Bruno Vilão e Gonçalo Mattos - 

sonoridades M. Almeida e Sousa)

e

Fernando Aguiar



porquê um “teatro”, 
quando o que quer-
emos é uma acção 
em que o nosso 
corpo se exprime 
livremente e con-
quista espaço(s) de 
actuação que, no 
seu todo, reflectem 
a dinâmica de um 
objecto estético 
em movimento 
(sem história/sem 
estórias)?

pois. 

não há história 
- essa dita “for-
ça narrativa” 
que se alimenta 
daquela exigên-
cia de uma “for-
mula perfeita” de 
descrever acções e 
de “definir cor-
rectamente” cada 
actuante em cena...



ArtesérieS II - Faro 2009

Realizado no 
dia 6 de Junho 
de 2009 - Faro. 
Apresentação das 
revistas Bicicleta 
e Bíblia, o projec-
to Incomunidade e 
acção performativa de 
Mandrágora dedicada a 
Mário Cesariny de Vas-
concelos com: Gonçalo 
Mattos e Manuel Almeida 
e Sousa.

organização - Associação de Artistas Plásticos do Algarve e 
Mandrágora (centro de Cultura e Pesquisa de Arte)



o corpo.
o corpo todo...

o corpo voz

o corpo grito

o corpo acção

o corpo nu 

            é o objecto/ferramenta da acção



outras acções 

*Participação no Festival do Jovem Te-
atro “Fabuleuse 91” (Louven, Bélgica) a convite 

do grupo “Jonna”. Apresentarção do  espectáculo “Eu, 
Antonin Artaud” e organização de dois ateliers de expressão 

dramática 

*Participação no festival “Fazer a Festa” 

(Porto, 1991) com a performance “a montra”, acção de rua em torno de 
improvisos e baseada na situação de um ac-

tor “residente” numa montra. Esta acção foi 
repetida em Cascais - “a montra das modas 

Royal” no carnaval de 1994

*Lisboa 93 
Desfile carnavalesco (4a Feira de Cinzas) com 
saida da Junta de Freguesia da Pena e Queima 
do Entrudo no Cais das Colunas. Participação 
dos alunos da Escola S. Passos Manuel (Ofi-
cina de Expressão Dramática e opção de Te-
atro). Colaboração da Junta de Freguesia da 
Pena (Lisboa) 

*Performance Temática 
com o patrocínio da Câmara Municipal de 
Lisboa (Pelouro da Juventude)  Praça da 
Figueira (Março de 1993). Actores: Manuel 
Almeida e Sousa e Steve Stoer. Música ao 
vivo: Paulo Duarte e Ricardo Freitas 

*Lisboa 94 
 Desfile carnavalesco com saida da 
Junta de Freguesia da Pena e Queima 
do Entrudo no Cais das Colunas. Co-
laboração e participação dos alu-
nos da Escola Secundária Passos 

Manuel (Oficina de Expressão 
Dramática e opção de Teatro) 

 Apoio e colaboração da 
Junta de Freguesia da 

Pena (Lisboa) e Inst. 
da Juventude  





Recuperação das acções 
tradicionais - “enterro do entrudo” ou 

“enterro do bacalhau” 
Desfile pela cidade de Lisboa - 4ª Feira de cinzas 

(da Junta de F. da Pena até ao Cais das Colunas onde 

se queimou o “falecido” entrudo) - Projecto de Man-

drágora com o apoio da junta de Freguesia da Pena 

(Lisboa) e dos alunos de Oficinas de Expressão 
Dramática da Escola Secundária Passos 

Manuel, Lisboa - 1992/93


