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Um jogo de forças que nos convida à brincadeira, à exploração do objecto e à introspecção pelo poder da palavra. Assim é a proposta da instalação trazida pelo Colectivo Suspeito! – “Each Other: (Un)Balance” é uma estrutura de madeira que reinventa a construção de um baloiço, instalada no espaço público (na Estação de Comboios da Campanhã, no Metro da Trindade, na Estação de São Bento), onde se sentam as pessoas de passagem, sempre a dois, e num jogo de equilíbrios precários que desafia a relação entre ambos.É no silêncio que tudo começa, após nos sentarmos no baloiço e colocarmos os phones à espera de ouvir alguma indicação. Entre o silêncio e a palavra surge uma inquietude quase infantil que nos precipita ao movimento  e à exploração do objecto, assim como  a espera nos explora a nós.  O silêncio por vezes pode ser tão constrangedor!! 
Entre um sobe e desce, entre o meu peso e o teu, entre as nossas diferenças, tentamos encontrar  um sentido!

Quando a palavra surge, todo o nosso corpo fica suspenso no suspense da compreensão do que nos está a ser dito. Espontaneamente, o movimento pára equilibrando os baloiços, enquanto os pensamentos surgem desequilibrados pelas palavras. Torna-se uma dinâmica entre o exterior e o interior, entre o corpo e a mente. Enquanto o objecto nos convida à extroversão, a palavra convida-nos à introversão.
O texto provocador remete-nos à introspecção com base numa reflexão sobre a forma como nos relacionamos com os outros e connosco. De que maneira as nossas crenças e “verdades” são um espelho dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas inseguranças que tentamos projectar no outro e que são igualmente, muitas vezes, projectadas em nós por outros tantos? De que maneira o poder que exercemos sobre o outro esconde o poder que não exercemos sobre nós? Poderá estar nessa sensação de falta de controle o impulso que nos leva a controlar as relações e, muitas vezes, ao abuso do poder como forma de mascarar uma verdadeira fragilidade e vulnerabilidade. Sempre à procura, sempre aos altos e baixos, assim muitas vezes somos nós por dentro tal como o baloiço o é por fora! E é nessa inércia, onde a palavra domina os pensamentos, que se torna insuportável aguentar o que nos é dito; numa fuga constrangedora, precipitamo-nos para a brincadeira do baloiço, 

entre o sobe e desce, entre o meu peso e o teu, na tentativa  de não pensar mais.
Eis que surge um terceiro elemento, o Público! Desde o início presente, desde o início ausente e alheio à realidade que se está a passar. O Público observa com curiosidade, sem quase entender, enquanto os dois “actores” abandonam o baloiço na esperança de que o Público nada  tenha entendido! 

O Público torna-se num género de voyeur, quase um alter ego que causa algum desconforto nos 

transeuntes-espectadores-tornados-actores. Tudo isto se passa dentro da nossa cabeça, como normalmente acontece. A dificuldade em nos expormos de forma mais profunda por vezes é altamente constrangedora, a dificuldade em parar para nos pensarmos pode ser deveras perturbadora. Acredito que – será uma boa notícia? – é que a maior parte das vezes a censura está em nós e somos nós, exemplo disso é este Público que tanto Observa mas nada Absorve! Arrisco-me a dizer que este trabalho pode ser considerado como uma experiência artística num laboratório social: eu, o outro e a arte entre nós! Foi como me senti.Como dizia um grande mestre que ainda hoje guardo em mim: E a única verdade é aquilo que nós sentimos!
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Se eu tivesse de me definir neste momento seria: Mulher 
Grávida - potencial criadora e transformadora. Assim é 
como me sinto enquanto mãe de uma vida que cresce e 
me renova há 5 meses. Este texto fala sobre a gravidez numa prespectiva pessoal e peço a quem leia as minhas palavras e não se identifique que não interprete mal, relembro é apenas a minha visão. Este caminho tem representado para mim beleza e plenitude, mudança corporal e psicológica e o momento de criação mais bonito que alguma vez terei - uma poderosa representação da união e amor com o outro.

Por outro lado, fascina-me a forma como se organiza a sociedade perante a gravidez, que protege e partilha 
experiências, e se une para apoiar o outro ser da espécie que  aí vem e dou por mim curiosa para explorar como se mobilizam outras espécies. 

Com tudo isto no pensamento e muito mais, comecei por me questionar se seria agora, neste “estado de graça” iluminado, o momento ideal em que poderíamos: Agitar mentes e corações para a reflexão de como é visto o papel da mulher, da grávida e da mãe; Perceber qual o papel do homem, do pai e das restantes representações de género na maternidade; Mexer com a maneira como tratamos o nosso planeta; Transformar o modo egoísta  e individualista como agimos em sociedade. 
E perante tudo isto, seremos nós, futuras mães, capazes  de também fazer essa mudança acontecer e não ficarmos apenas por apelos e questionamentos?!?
Todas estas questões já tomavam conta de mim antes 

da maternidade, mas agora elevam-se e, como era espectável, levei-as todas para as oficinas e performances da “Duck March” dinamizadas pela Caterina Moreni.
Este momento deu-me bem mais do que isso. Na “Duck March” criámos um grupo empático e aberto, que a Caterina referiu como sendo o grupo mais à vontade e falador com quem ela trabalhou. Permitiu um espaço para apresentarmos as nossas alegrias, anseios, desejos, ganhos e perdas, e desta forma tornar tudo mais leve.
A Caterina foi simples na abordagem, mas cirúrgica na sua visão, e aproveitou cada momento, cada movimento e expressão para nos guiar numa criação colectiva e contestatária. 
O convite lançado pressupunha um aproveitamento  dos nossos corpos e das suas formas para nos impormos  no espaço, para nos apropriarmos de uma cidade crescente  e alterada pelo turismo. 

E perante isto, foi incrível o impacto que a nossa 
movimentação colectiva e individual teve no espaço 
público e comum. Não antecipei que coreografias simples 
e partilhas, que se constituíam à partida como banais, 
eram vistas por quem passava por um: “Não te preocupes, 
vai realmente correr tudo bem e vocês vão ser muito 
felizes!” ou “Deverias era ir é ao médico …” (Tomando-me 
como maluca), até à irritação sentida por um segurança 
de um espaço de comércio, e símbolo do consumismo, 
como uma ameaça ao ambiente “privado e seguro”  
que tratava de manter.
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Tudo isto permitiu agitar muito mais do que previa, e espero 

que seja o primeiro passo de um caminho de proactividade 

e provocação positiva. Resta-me agradecer a este magnífico 

grupo, à equipa que acompanha a Caterina, à Mafalda, o nosso 

Anjo incansável desde a primeira oficina, e em especial à 

Caterina pela paciência que teve com este “grupo mais anárquico 

de grávidas com quem trabalhou”. A todxs estes e ao MEXE por 

todos serem facilitadores desta abertura e recomeço. Resta-me 

pedir que não se perca o que criamos atendendo aos papeis 

fundamentais de cada um, pois: “É preciso uma aldeia para criar 

uma criança…É preciso uma aldeia para criar uma criança….  

É preciso uma aldeia para criar uma criança….”

A partir da experiência  das oficinas e performances da “Duck March”,  de Caterina Moreni.

PRIMEIRA

PASSA-PALAVRA 

(COM ANJOS*)

*Anjo: pessoa responsável por receber e cuidar 
dos grupos de artistas durante todo o MEXE.

Quando quebra, queima

Segurança e controlo de acção

“És tão quinhentista/ vê lá se 

mudas de ares” (Fado Bicha)

“Olha, estão a filmar para 

uma novela… E elas a 

fazerem de grávidas!” 

Espaço aparentemente 

público mas privado

XILOBALDES

VIGILÂNCIA

PERDER A VERGONHA

MEMÓRIA

NO BAIRRO FIZ  O MEU TRAJECTO

É preciso uma aldeia para criar uma criança

Não tenho equilíbrio 

emocional

VAI CORRER TUDO BEM

“No amor errei/ 

fiz as contas mal” 

(Fado Bicha)
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Mariana Eugénio (à esquerda) e Bárbara Mateus  

(ao centro), autoras dos textos desta zine, com  

Céu Cruz (à direita) na performance “Ilha-Jardim”


