Um desejo de liberdade, um impulso de me mover me puxava como se fosse um fio
amarrado no meu peito. O nome era coragem. ¿Cómo emprenderás la búsqueda de
aquello cuya naturaleza desconoces por completo? Algunas preguntas son más
importantes que sus respuestas. É como uma abertura para o desconhecido y a veces
una idea imprevista se convierte en el puente que te permite atravesar el territorio de lo
conocido por un camino que nunca habías seguido. La historia está formada por
cruces, ramificaciones, metidas unas dentro de otras, como uma política de construção
de conexões. O papel do artista poderia ser apenas o de registrar sequências, como
alguien que espía una performance y luego la reproduce. Uma procissão de lembranças.
A vertigem de um testemunho deixado no espaço. Un souvenir de lo no presenciado. É
preciso dar-se tempo e espaço. Preservar o avesso, aquilo que ninguém vê. Ouvir o
silêncio, aprender a lentidão. Arvorecer! Esse texto é escrito com o corpo. Com a pele.
Um território de passagem. Palavras significam mais do que é colocado no papel.
Produzem sentido, criam realidades. Como toda arte, esta é também uma confissão de
que a vida não basta. La labor de los artistas es abrir puertas y dejar entrar las profecías,
lo desconocido, lo extraño. Parece un arte de reconocer que lo imprevisto desempeña
una función, de no perder el equilibrio ante las sorpresas, de colaborar con el azar, de
admitir que en el mundo existen algunos misterios, que se desfazem em finas chuvas
que aguam nossas vidas. Tudo o que restou foi o silêncio. Como se o contexto fosse
também uma espécie de prisão. A origem da liberdade está na respiração. Queria
conhecer o conteúdo sem vivenciar o lapso do tempo. O atrito. Tudo o que o hábito
lambe. Mas experimento de novo todos os verbos, coloco as palavras em mim e nos
outros. O pensamento é sempre uma indisciplina. Que sintamos prazer de viver todos
os dias, sem esperar que os dias tenham que passar para encontrar satisfação. A vida é
aquilo que acontece enquanto estamos ocupados com outra coisa. Quando você
aprender, ensine.

