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Este foi um ano extraordinário, sob diferentes aspetos, alguns mais negativos 
e outros francamente positivos, como foi exemplo a realização do encontro 
Drifting Bodies / Fluent Spaces (DBFS), um encontro internacional sobre as 
práticas do caminhar que aconteceu em Guimarães entre 22 e 24 de julho 
de 2020 e que envolveu a Escola de Arquitetura da Universidade do Minho 
(EAUM), o Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT), o evento 
Made of Walking e a Câmara Municipal de Guimarães (CMG).

Apesar de ter estado quase para ser suspenso, dada a complexidade 
logística das ações programadas, o encontro-conferência aconteceu, pre-
sencialmente em Guimarães e online com o resto do mundo, uma possibili-
dade permitida pelo esforço e apoio de todos os que, de um modo ou outro, 
participaram ou colaboraram com este projecto. O DBFS distribui-se entre 
encontros presenciais, oficinas online e presenciais, mesas redondas virtuais, 
e três conferencistas convidados. Atividades organizadas a partir do espaço 
do Instituto de Design de Guimarães, no centro do Bairro C, ligando Couros 
à World Wide Web. 

O DBFS surgiu da vontade de proporcionar um encontro entre artistas, inves-
tigadores e caminhantes distribuídos por todo o mundo, reforçando uma pro-
ximidade que se havia potenciado um ano antes em Prespes, na Grécia, no 
Encounters / Conference Walking Practices / Walking Art / Walking Bodies, e 
em continuidade com o projeto Made of Walking. Iniciativas que ecoaram em 
ações e projetos de investigação do Lab2PT, indo ainda de encontro a metodo-
logias exploradas no âmbito da Licenciatura em Artes Visuais (LAV) da EAUM. 
Contudo, não podemos deixar de referir que a raiz do evento DBFS antecede 
as mais recentes ações promovidas na EAUM e em Guimarães, que, de modo 
abreviado e reconhecendo a sua implantação nesta geografia, poderemos 
remeter à organização do Walking Body 1 (WB1), realizado em 2019, em para-
lelo à abertura da Licenciatura em Artes Visuais da Universidade do Minho. 

O WB1 foi um workshop e seminário sobre artes e práticas de caminha-
da, organizado por Natacha Moutinho e Miguel Bandeira Duarte em colabo-
ração com The Milena Principle / Made of Walking. Introduziu-se, por esta via, 
a prática de Walking Arts em Guimarães, constituindo campo de ensaio para 
o mais ambicioso DBFS realizado um ano e meio depois. O WB1 percorreu, 
examinou e mapeou o tecido urbano de Guimarães através de uma série de 
palestras, performances e oficinas práticas que foram realizadas com estu-
dantes da EAUM, apresentando-lhes as potencialidades da caminhada e das 
tecnologias associadas enquanto ferramentas do processo artístico, culmi-
nando numa exposição final. 

Neste encalço, o evento foi ainda antecipado pelos Encontros / 
Conferência Internacional Walking Practices / Walking Art / Walking Bodies 
realizado em Prespes, na Grécia. Um ambiente natural único, com dois gran-
des lagos e uma história perturbada pela guerra e fenómenos de migração ao 
longo do século XX, nomeadamente na história recente de conflito armado, o 
desmembramento de nações, queda de ditaduras e genocídios que marcaram 
os finais do século passado. Hoje ainda é um local de passagem, dividido por 
fronteiras da Grécia, da Albânia e da Macedónia do Norte. O evento foi coor-
ganizado pelo Made of Walking em 2019 e hospedado pelo Departamento de 
Belas Artes e Artes Aplicadas da Universidade da Macedónia Ocidental na 
Grécia, juntando mais de 200 participantes provenientes de 20 países.

O segundo evento deste projecto, Walking Body 2, foi imediatamen-
te suspenso no dia da sua abertura devido à situação de crise sanitária, na 
sequência da declaração de pandemia da Covid-19 que assolou o mundo. 
Esta suspensão levantou-nos questões sobre a exequibilidade do DBFS face 
a novas regras de confinamento, restrições de deslocação e distanciamento 
social, mas simultaneamente potenciando a sua importância face a uma rea-
lidade e quotidianos que se viram questionados e perturbados nas relações 
e condições que consideramos como seguras e inquestionáveis: devemos 
pensar no andar, como prática artística, em especial quando não o podemos 
fazer, com saúde, liberdade e segurança.
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Andar serve também para conhecer um território, porque, 
sem a ocupação desse mesmo território, o espaço nada 
significa. O que é uma rua se não for um lugar que se pos-
sa percorrer e viver? Afinal, o espaço público só deterá 
a condição de público se o conquistamos com o nosso 
corpo. Reconhecemos, assim, a prática performativa e 
artística do andar como ferramenta para compreender o 
mundo que nos rodeia, para conhecer as práticas sociais e 
políticas que se manifestam nos espaços públicos urbanos 
e encontrar, nas ações artísticas, metodologias disruptivas 
e actos de possibilidade e de transformação. 

 Conscientes de como as ações artísticas podem 
ajudar a compreender o mundo, para reclamar e ampliar 
os espaços de liberdade e equidade, pretendíamos com 
o DBFS dar a conhecer e redescobrir o território, a cida-
de e os espaços de Guimarães, e pensar, ou desvelar, as 
suas potencialidades. Para tal, em articulação com a CMG, 
fez-se coincidir o espaço de atuação do DBFS com a zona 
delimitada como o Bairro C, na qual se incluem as zonas 
de Couros, da Caldeiroa, da Cruz de Pedra, do Mercado 
Municipal e a Plataforma das Artes e Criatividade.

O desejo  
de andar.

Andar, 
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que exigem 
movimento  

e deslocação 
entre pontos  

no espaço 
e no tempo.

Cartaz de Geert Vermeire

O tema “Walking bodies”, corpos que caminham, referia-se explicitamente ao caminhar de modo 
isolado ou em grupo, ao movimento, à incorporação, ao processo nomádico, à migração, ao con-
ceito de casa e de lugar. 

O Made of Walking como rede estende-se a cidades e a lugares de todo o mundo, com even-
tos e ações presenciais, mas também via satélite, em escolas e centros de arte em, por exemplo, 
Bruxelas, Atenas, Nova Iorque, Portland, Boston, Brasília, Lyon, Belgrado, Lisboa e, repetidamen-
te, em Guimarães. O Made of Walking – ação coordenada pelo The Milena Principle – é uma rede 
global de mais de 1300 caminhantes criativos que dinamiza e organiza encontros, com foco na 
caminhada, arte e som. Desde 2016, encontros com temas específicos foram realizados na Grécia 
(Delfos em 2016 e 2017; Prespes em 2019), na França (2017) e em Chipre (2018), além de ser 
coorganizador, em parceria com a Walk Listen Create, do festival global anual dedicado ao som 
e à caminhada, o “Sound Walk Setembro” em Londres.

Tendo os processos de criação e decisão colaborativos como elementos-chave, os encon-
tros configuram-se no diálogo transversal com os participantes, numa prática estética de raiz nas 
relações, bem como numa metodologia essencial de organização e curadoria coletivas.

A próxima edição acontecerá, novamente, em Prespes, na Grécia, em julho de 2021, e terá 
como tema “Walking as a Question”. Na sequência deste encontro-conferência, será organizada, 
novamente em Guimarães, a terceira edição do Walking Body, que se prevê para setembro, bem 
como um seminário-workshop em Girona, em Espanha, numa ampla rede de eventos dedicados 
às walking arts.

Juntamente com o EAUM/Lab2PT, o Made of Walking integra uma rede de “Walking Arts 
Initiatives”, que se estende de Guimarães (Walking Body / UMinho), à Catalunha (Nau Coclea – 
Clara Gari, Herman Bashiron, Universidade de Barcelona), a Prespes (Universidade da Macedónia 
Ocidental, Yannis Ziogas), incluindo o Walk Listen Create (que integra a Bélgica, o Reino Unido 
e o Brasil, entre outros). O objetivo é estabelecer uma estrutura simultaneamente física e online 
para eventos, ações locais e em rede de walking arts, para pesquisa e arquivo de projetos artísti-
cos de walking art, a par de iniciativas e parcerias educacionais assentes em oficinas, seminários, 
conferências, na perspetiva de organização de um programa de mestrado conjunto em Outdoors 
Arts Practices.

Corpos que  
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As caminhadas, ou outras práticas em que a ação artística ou metodo-
logia de investigação se foca no andar, revelam-se em modos variados que 
encontraram no áudio uma dimensão holística. O formato escrito ou impresso 
foi, nesta circunstância, ultrapassado pela desmaterialização do corpo, um 
corpo ausente, exigindo outras formas de expressão e comunicação. O artigo 
áudio, por permitir o recurso a outros media, revelou-se um formato relevante 
de disseminação e transmissão de conhecimento. 

O recurso a um meio áudio despertou a estética do som de forma inten-
sa, aceitando a imaterialidade como seu aliado, incorporando práticas idios-
sincráticas e disruptivas, potencialmente emocionais e pessoais. Permitiu a 
incorporação de práticas performativas e colaborativas, em particular quando 
se construiu numa profunda colaboração entre o artista ou produtor e o seu 
ouvinte ou ouvintes, nomeadamente por transformar a experiência do artigo, 
porque, por oposição, é possível ao corpo ouvinte andar. O artigo áudio cons-
titui-se, assim, como uma forte experiência imersiva, multidimensional e ativa. 

Um corpo impedido de ação, de pessoas confinadas às suas casas ou 
a espaços privados, podia, nesta experiência sonora, viver ou reviver a obra 
ou o artigo partilhado ou reconstruir a sua própria consciência dessa escuta, 
questionando a sua própria imobilidade e a liberdade do movimento e da vida. 

Como evento desmaterializado, encontramos também, graças a diver-
sas plataformas ou aplicações digitais disponíveis, espaços de encontro. e 
de partilha em simultâneo. num mundo globalizado e cada vez mais isolado 
e desprotegido. Mas será mesmo assim? Será que reconhecemos a nossa 
própria condição humana, frágil ou capacitada? Será que é suficiente este 
corpo desmaterializado? 

Quando caminhamos podemos fazê-lo por diferentes motivos: por prazer, 
por necessidade, porque temos tempo, ou porque podemos e nos sentimos 
seguros, mas este mundo que conhecemos pode ser cada vez mais insegu-
ro. Será que poderemos continuar a caminhar? E porque o faremos então? 
Por vezes, andamos por aí, em deambulações sem destino, e fazemo-lo para 
descobrir um caminho, interior ou exterior. Fazer um caminho significa duas 
coisas: por um lado, a valorização do percurso, da importância do processo 
mais do que do fim onde se chega; e, por outro, importa também reconhecer 
que os caminhos se fazem, se descobrem ou se partilham para nos levar a 
uma nova compreensão de nós mesmos, do mundo e dos outros. Este cami-
nho que fazemos sem corpo, levar-nos-á aos mesmos destinos?

Natacha Antão Moutinho, Geert Vermeire, Miguel Bandeira Duarte

C

A circunstância extraordinária que vivemos catapultou o programa inicial do 
DBFS para a dimensão da World Wide Web. Esta dimensão ampliou a audiên-
cia e a repercussão do evento, segundo novas modalidades de partilha de 
experiência, potenciando outros entendimentos sobre a ideia de caminhada 
coletiva, a exploração de canais de encontro, partilha e disseminação de ideias, 
informação e experiências artísticas, e equacionando criticamente como os 
corpos e as novas tecnologias trabalham em conjunto para produzir novas 
práticas no espaço e em movimento.

Em contrapartida, a relação privilegiada com o público, tão frequente 
nestes eventos, em que a prática do caminhar é tão familiar, perdeu-se entre 
receios de contágios, mobilidades reduzidas e o mundo imaterial das apli-
cações digitais. A ligação do corpo com o território perdeu-se; perdeu-se a 
relação de proximidade com os habitantes locais, perdeu-se a conquista de 
memórias que se cristalizam ao tomar um copo no café, e não conquistamos 
as questões e as curiosidades que alimentam estas práticas de presença, dos 
sentidos, dos corpos e das suas relações.

No entanto, como força de contágio positiva e ampliadora, 
revelaram-se várias possibilidades positivas e ganhos. O DBFS 
incidiu na importância e valorização da paisagem e dos cenários, 
externos e internos, reais ou imaginários, ocultos e possíveis em 
Guimarães, explorando diferentes condições de intimidade dentro 
de novos ou revisitados entendimentos do espaço urbano.

O tópico de ausência e vazio como catalisador para derivas e deambu-
lações foi escolhido antes da pandemia, mas elevou o evento repentinamente 
sob uma nova perspetiva. Como sugere o filósofo Edward S. Casey, o vazio 
sempre expressa a capacidade de criar lugares particulares. O vazio é uma 
tela em branco a ser preenchida, uma plenitude, com as suas mensagens 
incontáveis, pensamentos, vestígios invisíveis de movimentos corporais e de 
luz e sombra. O desdobramento dessa materialidade e a sua redefinição na 
compreensão do ambiente urbano foram o objetivo das ações e reflexões 
geradas no encontro. Por meio de ações performativas e imersivas, o vazio 
e os desvios foram colocados novamente no centro da atenção incorporada, 
criando uma situação de abertura e risco, ainda mais significativa em tempos 
de pandemia, ampliando e ultrapassando a situação pandémica que coincidiu 
com este evento no verão de 2020.

Por meio de ações que envolveram várias estratégias metodológicas, 
os resultados contribuem para que o discurso gire em torno do valor de uma 
compreensão experiencial dos vazios e derivas da vida urbana, ainda mais 
simbólica em seu formato virtual e híbrido. O núcleo do evento consistiu em 
caminhadas e workshops (online e in loco) e caminhadas sonoras digitais e 
artigos de áudio (artigos que são escutados enquanto se caminha). 

Os participantes foram convidados a vivenciar novas narrativas baseadas 
em diferentes camadas e compreensões do ambiente de vida e encorajados 
a vaguear pela superfície urbana, individualmente ou em pequenos grupos 
– em Guimarães e noutras cidades despovoadas de corpos em circulação.  
O percurso de passeios e oficinas incluiu uma série de ações performativas, 
in loco e simultaneamente em diferentes lugares, com particular interesse na 
experiência sensorial de lugares vagos – performances que se aproximaram 
da cidade a partir do processo de uma desorganização poética do espa-
ço, uma suspensão da hegemonia do ver para recuperar o uso residual dos 
outros sentidos.

E assim  
aconteceu
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encontrados, alguns trabalhos por si produzidos, segundo a experiência do 
confinamento. A dialética apresenta-se através da relação entre segurança 
e insegurança nos espaços, suportada tanto por referências literárias como 
pela própria experiência, e uma revisão sobre a difícil experiência de ligação 
a espaços onde nunca esteve. Por exemplo, estabelecer uma ligação a ter-
ritórios para os quais foi convidada a trabalhar e com os quais deveria criar 
uma ligação, conhecer o lugar e o que nele acontece, sem que nele pudes-
se encontrar-se fisicamente. A evocação de experiências, combinada com a 
imaginação, torna-se fundamental para a deriva, bem como para a presença 
de uma ambiguidade que conjuga o querer sair do espaço confinado para 
experimentar o exterior e o sentimento de alívio num regresso a casa, num 
processo circular. Este regresso é também reconhecido na emergência dos 
processos migratórios massivos que se têm verificado, procurando estraté-
gias de devolução do sentido de lar. 

Rui Filipe Antunes integra uma equipa cujo projeto combina inter-rela-
ções e reciprocidades entre os ritmos da cidade e os ritmos do corpo, numa 
dicotomia soundscape e bodyscape e o efeito que um tem no outro. Num triân-
gulo entre o som, o corpo e a cidade, a rua e a caminhada são instrumentos 
e assunto da análise, exigindo ao artista, em contexto pandémico, um papel 
ativo e diferenciador. Sincroni-cidade, diacroni-cidade, cumpli-cidade – entre o 
confinamento e a tentativa de desconfinamento, enunciam diferentes moda-
lidades de intervenção. De momento, Sincronicidade apresenta um conjunto 
de testemunhos sobre a experiência individual a partir de uma janela, fixados 
numa plataforma online.

Joseph Young explora a possibilidade de o artista se encontrar em resi-
dência sem poder estar em residência no local. Encontrando-se distanciado 
do espaço de investigação, desenvolve a construção de uma soundwalk a 
partir dos arquivos registados no espaço e da sua geolocalização. O registo 
sonoro do espaço apresenta-se como parte do processo artístico e a repre-
sentação do ambiente sonoro permite a experiência de imersão. O ambiente 
binaural apresenta uma experiência incorporada num indivíduo desincorpo-
rado do ambiente. 

A conjuntura de confinamento torna presente uma ideia de trespasse, 
de acesso não autorizado, como um impulso tanto de mapeamento como de 
estética. Elena Lacruz e Inês Moreira argumentam uma manobra anticonfi-
namento, de exploração intencional de zonas e edifícios abandonados. Com 
o foco em pequenas ilhas do Atlântico, remotas apesar de muito turísticas, 
a exploração destes espaços constitui, na experiência fenomenológica de 
diversas atividades, uma ideia de contraturismo.

Conor McGarrigle propõe, dentro destes sentidos poliédricos, uma 
deriva naquela que é provavelmente a mais longa e estranha rua comercial 
dos Estados Unidos. Nela, o ato de caminhar contrapõe-se a um quotidiano 
de deslocações automóveis, suscitando uma enorme curiosidade sobre uma 
atividade que se tornaria singular: o andar. O seu ato transgressor de cami-
nhar rivaliza com o desinteresse dos habitantes locais pela rua. A simples 
caminhada num local onde o imprevisível pode acontecer deixa um traço ine-
quívoco na memória, pela experiência de quem caminha e de quem interage 
com o caminhante.

Moderada por Herman Bashiron Mendolicchio (ES) e Miguel Bandeira 
Duarte (PT), o tema contou com a participação de Johanna Steindorf (D), Rui 
Filipe Antunes (PT), Joseph Young (UK), Elena Lacruz (ES) & Inês Moreira 
(PT), Conor McGarrigle (IE).

Natacha Antão Moutinho, Geert Vermeire, Miguel Bandeira Duarte

A multidimensionalidade da prática do caminhar a partir de conversas 
promovidas no âmbito de um encontro internacional sobre práticas do andar 
como prática artística.

Andar é uma prática ancestral, simples, democrática e talvez a mais 
humana de todas, ainda que alguns de nós estejamos limitados e não pos-
samos usufruir do prazer de caminhar. Esta é, antropologicamente, uma das 
capacidades mais simples e com mais repercussões para a nossa espécie: 
andar libertou-nos as mãos para outras ações, permitiu aumentar a dimensão 
do nosso cérebro, afetou a forma como nascemos e como a mulher tem o 
parto, transformou a forma como cuidamos e amamos a nossa descendência 
e a família mais chegada.

Andamos porquê? Andamos para quê? Porque se anda?
Andamos porque temos que ir, porque precisamos de chegar, andamos 

para ver, para conhecer, para descobrir, para saber. Andar leva-nos, leva o 
nosso corpo, as nossas ideologias, a nossa cultura, transporta-nos e a tudo 
o que somos. Como ação, como verbo, como acontecimento, o andar não é 
inócuo. Pelo contrário. Porque andamos, questionamos, vemos e somos vistos, 
observados, afetados. Andar questiona fronteiras e barreiras e limites, porque 
para andar não as podemos construir: andar por onde não devemos; andar 
por onde não se espera que se ande; andar sozinho; andar com outros; andar 
como todos os outros. E, com isto, andar questiona tudo, desmorona ideias, 
limites, barreiras, ampliando o espaço da liberdade através da ação do andar, 
assumindo-se, assim, como um andar político, social, artístico. Andar pode ser 
um ato de possibilidades, um ato de transformação.

Em julho de 2020, quando nos vimos impedidos de andar, após estritas 
limitações de mobilidade que iriam salvar-nos, encontrámos, pela ausência, 
espaço para pensar como andar, colocar um pé à frente do outro, mover-se 
entre e em espaços, deslocar, caminhar, deambular, derivar, perder-se, escapar. 
Pensar também na falta que nos fazia esta desvalorizada liberdade e como 
isso estava a transformar-nos. 

Apresentamos aqui algumas ideias que têm emergido destas práticas 
performativas do andar e foram discutidas durante o evento, dedicado a pensar 
sobre a ação de andar e as reverberações que este ato tão simples poderá 
ter. Este bloco de temas representa um conjunto de preocupações muito pre-
sentes que, em consequência do atual contexto vivencial e das implicações 
diretas ou indiretas nas dimensões do andar, permanecerão transversais a 
qualquer tempo.

O tema da imobilidade e a provocação proposta pela presença do indivíduo no espaço cons-
tituem um desafio, ainda mais quando enquadrados na presente situação de confinamento que 
vivemos. Uma situação verdadeiramente imprevisível, que tem proposto inúmeras alterações, as 
quais ainda não compreendemos nem para as quais temos uma resposta. Alterações na relação 
entre pessoas, entre as pessoas e o espaço, propondo também toda uma revisão e disrupção nas 
práticas de mobilidade como as conhecemos. As questões de mobilidade que organizam e estru-
turam um conjunto de atividades na sociedade estão, correntemente, entre a revisão e o colapso. 

Consideramos a (i)mobilidade segundo uma perspetiva onde o andar interliga o corpo e o 
espaço como elementos centrais em qualquer prática de caminhada. A questão inicial que se 
propõe enuncia: o que acontece quando se dá uma rutura ou uma suspensão entre o corpo e o 
espaço no ambiente físico onde as práticas se realizam? Poderemos praticar a caminhada nesta 
condição? Que novas abordagens desafiam criativamente esta condição, propondo alternativas 
ao confinamento e à imobilidade? 

As novas abordagens passarão obrigatoriamente pela deteção dos elementos positivos, 
nomeadamente o desafio proposto pela consciência ambiental, por dedicar a atenção a uma nova 
sensibilidade aos sons, bem como pelo encontro de novos estados de espírito que questionam 
a hipermobilidade.

Os contributos dos artistas convidados para a sessão equacionam este estado. Johanna 
Steindorf questiona a imobilidade pela possibilidade de encontrar formas de caminhar sem se 
mover, a partir do ponto de vista individual, criando uma ligação entre diversas fontes e recursos 

Eu ando, 
tu andas, 

nós andamos
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em tempos de 
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precisa de reconstruir o seu imaginário visual, sensorial e emocional, em que 
x espectadxr acompanha as suas derivas na companhia de uma narradora 
que nos vai desvelando importantes questões sobre a manifestação artística, 
sempre política, dessa simples ação do caminhar. 

Com esta conversa em torno do espaço do feminino, da prática do andar 
na figura de uma mulher, procuramos entender ou reconhecer potencialida-
des das práticas performativas baseadas no andar e do modo como estas 
revelam, e o que revelam, sobre o espaço público. Esta conversa foi moderada 
por Federica Martini (CH) e Natacha Moutinho (PT) e contou com a generosa 
participação de Alice Neveu (FR), Esmeralda Gómez Galera (ES), Fernando 
Ferreira (PT), Johanna Reichart (DE) e Judith Franke (DE). 

Esta mesa redonda introduziu diferentes narrativas do caminhar, distintas na forma como 
são desenvolvidas devido aos diferentes processos em que se desdobram.

As histórias são armazenadas na memória e continuam a existir enquanto houver um cor-
po para as carregar. O ato de caminhar não se caracteriza por uma abordagem sólida; pode ser 
deriva, vaguear, passear, sem objetivo ou com um propósito. Cada uma destas práticas sugere um 
corpo que se lembra e introduz diferentes abordagens de narração de histórias.

Barthes fala da narrativa como uma condição humana, presente em todos os momentos, em 
todos os lugares, em todas as sociedades. Caminhar é tomar consciência das condições físicas 
do ambiente, da criação de um espaço próprio em relação ao ato de caminhar. O caminhante (re)
compõe e escreve a paisagem através do ato de caminhar, de forma multimodal e multidimen-
sional, ou, citando Certeau: caminhar é escrever a paisagem com o corpo sem poder ver o texto. 
Isto torna a paisagem migrante, metafórica. Uma narração pode ser o resultado de um cenário 
estabelecido pelo caminhante criativo para ser aplicado em vários locais e em várias ocasiões.

Os moderadores Yannis Ziogas (GR) e Geert Vermeire (B), e os oradores Karen O’Rourke 
(França/EUA), Viv Corringham (EUA), Rosie Montford (RU), Gerald Gordon (Japão/RU) dedica-
ram-se a uma exploração prática destas ideias. Encontros físicos e imaginativos com o espaço 
urbano em Guimarães e noutros locais e a atmosfera de partes “vazias” ou escondidas das cidades 
foram sintetizados em narrativas ambulantes experimentais moldadas nas suas práticas específi-
cas, como artistas visuais e pintores, artistas sonoros, cineastas, escritores e artistas itinerantes. 

A proposta A Drift to Third Ward da escritora e investigadora Karen O’Rourkes era simples. 
Lançou o convite de uma deriva em grupo – uma caminhada sem destino, definida unicamente 
por uma duração – escutando a voz da autora a falar de um passeio de verão em direção à Third 
Ward em Houston, começando pelas seguintes instruções: “Se quiseres caminhar, tenta caminhar 
na tua ‘Rua Central’. Caminha em direção a uma galeria de arte. Entra em todas as salas e olha à 
tua volta. Se não encontrares nenhuma galeria de arte, constrói uma. Continua a entrar e a sair de 
lugares com ar condicionado. Para aqueles que se encontram no hemisfério sul, o aquecimento 
central também serve. Se houver uma autoestrada algures perto, atravessa-a. Se não houver uma 
autoestrada, procura uma via-férrea.”

A caminhada sonora explorou coincidências não intencionais de localização, lugar e tem-
po, estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas também acolhendo a possível coincidência de 
se estar nos mesmos locais em simultâneo, numa dimensão imaginária e real, criando um novo 
mundo paralelo onde o real e o imaginário se cruzam através da sua narração local, seguido de 
uma conversa ambulante ao vivo por via da plataforma Zoom entre Karen O’Rourke (FR), Yannis 
Ziogas (GR) e Geert Vermeire (BE), em movimento em três lugares diferentes do mundo (França, 
Grécia e Portugal).

A artista sonora itinerante Viv Corringham descreve o seu projeto em curso Shadow-walks, 
que tem acontecido na Ásia, na Europa, na Austrália e nas Américas. A artista chega a um novo 
lugar e pede aos habitantes locais para a levarem a dar uma caminhada especial, uma caminhada 
que a pessoa tenha repetido muitas vezes e retenha significado ou importância para essa pessoa. 
Enquanto caminham juntas, a artista grava as conversas e as histórias dessa pessoa. Depois refaz 
esse mesmo caminho, sozinha, e canta o que sente, usando improvisações sem palavras. Atribui-
se a James Joyce a ideia de que os lugares recordam os acontecimentos – e, portanto, se uma 
pessoa caminha repetidamente por certos lugares, ao longo do mesmo percurso, será que esse 
ato de caminhar deixa um rasto que pode ser mapeado através do tempo e do espaço? Durante 
a pandemia de Covid-19, a artista adaptou o projeto e converteu-o em Shadow-walks (em casa), 
incluindo uma caminhada nas zonas fronteiriças da região grega de Prespes e uma outra com 
duas mulheres que discutem os seus receios face ao feminicídio na Cidade do México.

Narrativas 
ambulantes: 
o corpo como 
portador de 
histórias

Natacha Antão Moutinho, Geert Vermeire, Miguel Bandeira Duarte

O espaço público existe e conquista-se porque se utiliza, porque se per-
corre, porque se vive. Sem a existência de uma ação, sem um acontecimento, 
o espaço público “não é nada”, limita-se a ser um vazio entre um conjunto de 
espaços privados, sem sentido e sem utilidade. 

Andar é uma das ações humanas que permite a existência do espaço 
público. Como nos refere a escritora Rebecca Solnit em Wanderlust, o espa-
ço público é usado e habitado maioritariamente por se andar nele. Mas, logo 
aqui, entramos num conflito, numa tensão entre forças em oposição, entre 
o público e o que não o é. Por público, entendemos que pertence a todxs, 
que é comum a todxs, que pertence a um coletivo. Mas será mesmo assim? 
Podemos todxs utilizar o espaço público do mesmo modo? Teremos todxs 
o privilégio de nos perdermos em derivas, em segurança pelas ruas, pelas 
estradas, pelos caminhos, pelo espaço? Poderemos caminhar por qualquer 
lugar? Poderemos todxs fazê-lo? 

O ato de andar no espaço público, quer nas ruas de uma cidade ou por 
caminhos de pé posto, apresenta-se como uma prática que transborda ou faz 
transparecer multidimensões que levantam questões sociais, étnicas, políti-
cas ou de género. 

O tema “I am women.x when I walk” envolveu três gestos performativos – 
caminhar sozinho, caminhar com outra pessoa e ir embora –, numa perspetiva 
interseccional feminista. Este fórum de discussão propôs-se abordar práticas 
de caminhada solitária, perceções de medo, reivindicações de espaços públi-
cos, protestos, remapeamentos subjetivos e coletivos de empreendimentos 
urbanos. Explorando como as práticas artísticas de andar ou caminhar ou 
deambular revelam e/ou suspendem a configuração regular de género, ou da 
perceção de género, de espaços seguros e não seguros. Desvelando como 
estas ações performativas da prática do andar se entrelaçam ou perturbam 
as narrativas oficiais das práticas artísticas do andar. Procurando entender a 
que resistem ou como se emancipam.

O trabalho de Fernando Ferreira em Diz-me Tu: Histórias Sócio-Espaciais 
de Mulheres dos Bairros Sociais de Braga desvela como questões de etnia 
e de género modelam e limitam a mobilidade e as vidas das mulheres. Com 
este projeto baseado na prática, mostra-nos como é fundamental pensar o 
desenho da cidade e do espaço público, revelando a dimensão política do 
urbanismo, conscientes e alertas para estes distintos níveis de complexidade, 
que, caso sejam esquecidos, afetam extraordinariamente o direito à liberdade 
de muitxs de nós.

Judith Franke procura realizar uma aproximação subversiva e artísti-
ca às nossas cidades. Através da sua prática de investigação performativa, 
reflete sobre a representação do flâneur, a figura masculina e o espaço que 
podemos encontrar nas cidades, sumariamente capitalistas e patriarcais, para 
questionar quem as construiu, como as representam, e as consequências 
destas decisões nas vidas de todxs nós. 

O medo não é visível mas marca os nossos passos, deixando indeléveis 
limitações nas nossas possibilidades de escolha. Esmeralda Gomés Galera 
mostra como as ideologias, por mais invisíveis e insonoras que possam ser, 
nos afetam profundamente, causando medo e deixando marcas nos nossos 
corpos. O seu trabalho, entre outros aspetos, reflete sobre como as pessoas, 
nomeadamente as mulheres, têm medo de navegar sozinhas pelas ruas, em 
especial à noite, e como isso nos impede de chamar público a um espaço, a 
uma rua, a um lugar. Que equidade é esta que nós construímos que nos ame-
dronta, enfraquece, diminui, por causa do género ou da sua perceção?

Na prática artística de Alice Neveu em Alice Walks emerge o andar como 
prática política e que revela muito do que nós somos e onde nos inscrevemos: 
revela a nossa etnia, género, estrato social ou ocupação profissional. O modo 
de andar, ou onde podemos andar, ou a perceção destas duas dimensões, dei-
xa emergir construções de representações políticas e organizações sociais 
que inspiram o trabalho desta artista. 

Johanna Reichart partilha a sua prática artística no seu primeiro filme, 
Sensing Body and City (2020), em que se aproxima do andar como prática 
artística e performativa. Neste filme, apresenta-nos uma protagonista que 

“I am women.x 
when I walk”
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Vazios urbanos e silêncios pandémicos, os seus sons, 
espaços, movimentos ativados pelo ato de caminhar ao 
longo das correntezas e derivas visíveis e invisíveis do rio 
Selho, do rio Couros e da ribeira de Santa Luzia foram 
desvendados no evento DBFS como um laboratório de 
criação-investigação. Este laboratório de movimentos 
urbanos investigou a relação entre derivações e derivas, 
caminhadas e movimentos, sons e silêncios em espaços 
digitais, físicos e híbridos, na cidade de Guimarães no 
norte de Portugal. 

Os resultados foram um conjunto de atividades asso-
ciadas a derivas, sons e vazios, envolvendo novos media e 
movimento corporal, deambulações e caminhadas sono-
ras pela cidade, workshops, painéis, apresentações de 
projetos através de discussões e conferências ao vivo 
e online. Estas ações foram complementadas com um 
programa de comunicações áudio (artigos para escutar 
enquanto se caminha) e foram férteis terrenos de pro-
cessos dinâmicos e colaborativos com académicos, estu-
dantes, caminhantes criativos, artistas sonoros, músicos, 
compositores, arquitetos, coreógrafos, bailarinos, atores, 
artistas performativos e artistas visuais.

Na sua globalidade, o evento explorou as con-
dições de vazio e de deriva na cidade contemporânea 

Natacha Antão Moutinho, Geert Vermeire, Miguel Bandeira Duarte

VAZIOS URBANOS E SILÊNCIOS 
PANDÉMICOS

METODOLOGIAS E PRÁTICAS DE 
CAMINHAR EM GUIMARÃES DURANTE 
O EVENTO DRIFTING BODIES / FLUENT 

de Guimarães e simultaneamente em cidades e paisa-
gens conectadas online na Holanda, no Reino Unido, na 
Espanha, no Canadá, nos EUA, no Brasil e na Austrália, 
através da examinação de espaços urbanos vazios no 
entendimento que incorporam, traçando o silêncio de par-
tes invisíveis e escondidas de cidades e lugares, procu-
rando revelar as suas qualidades particulares, examinar 
e comentar o seu papel na vida das comunidades locais 
e também sugerir formas inovadoras de proceder ao seu 
mapeamento. 

A sugerida exploração performativa da cidade cha-
mou a atenção para as ações e feitos das pessoas. 

As práticas de caminhadas imersivas revelam a 
potencialidade do espaço ao usar os participantes (online 
e locais) como produtores ativos de conteúdo e significa-
do, reativados através do movimento corporal e das cami-
nhadas. Os participantes tornam-se cocriadores. Artistas 
e caminhantes estão envolvidos em processos de impro-
visação, conectando-se com o lugar e alcançando uma 
compreensão mais profunda da sua interpretação gestual 
do lugar, desembocando em interações imersivas e criati-
vas que trazem a perspetiva do corpo em movimento para 
um espaço de performance íntima, como uma arquitetura 
performativa.

O autor Gerald Gordon apresentou Terminalian Drift, um romance expe-
rimental em que a voz do narrador começou a viver recentemente na pele 
usada de André Cadere. Como estrangeiro residente em Osaka, no Japão, a 
voz decide vaguear por um determinado distrito de Osaka. Na sua deriva pela 
cidade, o narrador revela autoassociações em constante mutação com locais 
e eventos que ocorrem. A voz revela-se incarnada pelos locais que incorporam 
o seu corpo emprestado enquanto interage com o que coexiste nesses locais. 
Em camadas sucessivas de resumos e citações, o trabalho sonoro de Gerald 
Gordon analisa como esta história pseudoficcional ou pseudodocumentário 
funciona no sentido de lhe facilitar a ele, o autor, uma fluidez semelhante. Ao 
utilizar uma personagem fictícia para contar uma história de acontecimentos 
factuais e fantasiosos em locais reais, o autor pode usar a cidade como uma 
pele pessoal. O romance é usado para aumentar a cidade de forma augural, 
envolvendo a sua poética nas camadas da cidade, deixando-a funcionar como 
uma máquina Geopética.

No seu projeto intitulado Vade mecum (expressão latina que signifi-
ca “vem comigo” e que designava uma sebenta), a artista plástica Rosie 
Montford mostrou o valor de andar com um livro numa walkshop pela cidade 
de Guimarães – pegar no conceito de vade mecum mas transpondo-o das 
suas origens como um livro pessoal para o tornar um tecido coletivo: os par-
ticipantes cooperaram entre si ao longo do caminho, tecendo uma faixa con-
tínua de tela usando linha, lã, cordel, corda e qualquer outra coisa adequada 
que encontrassem. Os caminhantes teceram um caminho que registava as 
superfícies do percurso, tornando-se esse tecido num meio de partilha atra-
vés do qual o grupo pode coser e tecer a sua própria experiência de encontro 
com o ambiente à medida que caminhavam coletivamente, sem destino, ao 
longo da cidade. 

Mesmo numa multiplicidade de abordagens criativas diferentes, estes 
narradores ambulantes percorrem um terreno comum, porque o ato de cami-
nhar cria lugares de fuga ou refúgio em relação à turbulência da cidade; os 
espaços escondidos e os vazios encontrados proporcionam momentos de soli-
dão que podem possibilitar o devanear de Bachelard; um abrigo íntimo numa 
recordação de cenas oníricas e no imaginário. A narrativa neste caso, no seu 
compromisso com a psicodinâmica da imagem literária, possibilita uma opor-
tunidade de contemplação sobre o espaço onírico, como um terceiro espa-
ço para além do físico e do virtual. Ao oferecer imediatismo a um conteúdo 
sensorial, a narrativa pode tornar repreensíveis os ritmos que, de outra forma, 
poderiam permanecer invisíveis. As interconexões entre narrativa (ou seja, lite-
ratura, cinema, caminhadas sonoras), imaginação e espaço podem elucidar o 
modo como os pensamentos são moldados, como as memórias (emocionais) 
emergem e os sonhos são produzidos. A imaginação em ação – a capacidade 
de ser criativo – promove um sentimento de pertença e de integração com 
o ambiente urbano e a paisagem contemporânea, ainda mais envolvente e 
sugestivo em tempos pandémicos.

Estas três mesas redondas inscrevem-se no encontro-conferência 
Drifting Bodies / Fluent Spaces e podem ser consultadas no walk.lab2pt.net, 
ou na íntegra na página deste evento no Facebook. C
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Além disso, usando meios digitais (Whatsapp, apli-
cação Zoom no telemóvel, Google Maps, aplicações de 
geolocalização) como instrumento de mapeamento e de 
exploração urbana, uma série de workshops de caminha-
das visou transformar a paisagem citadina em lugares 
subjetivos/intuitivos e partilhados (a nível local e global), 
trazendo o atmosférico para o digital e o digital para o 
atmosférico – por exemplo, nas contribuições de Walking 
Water Global / Guimarães com a artista itinerante Ienke 
Kastelein (NL) e Manuela Ferreira (PT); da bailarina Zoe 
Balasch (ES), intitulada Walking a city by its skin, twin 
walks (caminhadas performativas via Whatsapp); da artis-
ta sonora Carina Pesch (D), intitulada Distant Walk, uma 
caminhada sonora global ao vivo em 12 cidades (cami-
nhada por via da plataforma Zoom, com artistas itineran-
tes em 12 cidades diferentes); e Drifting to Third Ward de 
Karen O’Rourke (França/EUA), uma caminhada sonora 
por via da plataforma Zoom); diálogos virtuais “cão guia”-
de Laura Apolonio (ES), um walkshop global com recurso 
ao Google Maps. Ambulant de Barbara Lounder (CAN) 
convidava-nos a reler e a reescrever o ambiente urbano 
através de lembretes digitais e por via da troca coordena-
da de fotos e textos digitais de cidades de todo o mundo 
imersas em pleno contexto pandémico. Em Deriva na Mata 
Atlântica, Ronald Duarte (BR) conduziu os participantes 
numa caminhada ao vivo, e em simultâneo em vídeo, pela 
Mata Atlântica e na cidade de Guimarães. 

Comunicações áudio, caminhadas sonoras híbridas e 
outras formas de caminhadas sonoras multimodais suge-
riram uma leitura interativa de vazios urbanos e de deri-
vas por via de meios de geolocalização e métodos de 
auralidade aumentada, sons gravados e sons naturais 
nas obras de muitos dos artistas participantes. O trabalho 
RadioNómada de Rodrigo Paglieri (CL/PT) transformou 
a paisagem-walkscape de Guimarães numa radiopaisa-
gem global. Nas comunicações áudio – um género que 
foi reinventado especificamente para o evento pandémico 
de Guimarães –, foi explorada a relação entre movimen-
to (caminhada), especificidade do local e escrita (crítica). 
Este novo formato permite experienciar uma conferência 
académica em ritmo e lugar próprios por via de uma cami-
nhada sonora individual ao ar livre, em qualquer parte do 
mundo. Experimental na sua abordagem, incitou uma série 
de estudiosos e artistas a conceberem novas formas de 
envolvimento com o texto e com a paisagem enquanto em 
movimento, em fluidez e deriva, permitindo que o texto e 
o espaço interagissem mutuamente. As comunicações 
áudio ainda podem ser percorridas e escutadas por via 
de download no website DBFS e no website Walk Listen 
Create (ver link em baixo). A título de exemplo, Ver de 
ouvir ao caminhar de Carlos Queiroz e Rafael Borges (BR) 
conecta o ouvinte com o seu ambiente local, ao mesmo 
tempo que o transporta para outro espaço, numa inova-
dora mescla de ensaio, poesia, música, gravação sonora 
de campo, gravação em estúdio e áudio binaural. Esta 
comunicação áudio recebeu ainda o prémio Sound Walk 
September Award 2020, atribuído por um júri de artistas 
e especialistas de renome mundial.

Natacha Antão Moutinho, Geert Vermeire, Miguel Bandeira Duarte

Rodrigo Paglieri, RadioNómada, 
Drifting Bodies / Fluent Spaces, 
IDEGUI, Guimarães, 2020 

https://walklistencreate.org/walkingevent/drifting-bodies-fluent-spaces-
lab2pt-made-of-walking-vii-guimaraes-portugal/

A arquitetura performativa é desenvolvida como um 
conceito que dá a conhecer as ações do sujeito, o seu 
estado de consciência e a sua experiência direta. Tanto 
a performance como a arquitetura abordam questões 
que dizem respeito à produção do espaço e à estrutura 
das ações, direcionando a atenção para o corpo e para 
a experiência vivida. Atuar é tornar-se, em certo sentido, 
visível, público e vulnerável. Ambientes de intimidade e 
risco ativam uma forma de envolvimento que nos permite 
explorar o espaço através do registo de processos subtis 
de atividades quotidianas, encontros e ideias de fluidez e 
movimento. Eventos performativos ou ações performati-
vas podem originar possibilidades em relação às formas 
como a arquitetura pode envolver diferentes comunidades 
ao atuar em conjunto. Ao fazê-lo, exploram metodologias 
inovadoras no âmbito do processo criativo que se con-
centram na relação do corpo com o espaço físico, bem 
como nos domínios imateriais da experiência consciente 
e sensorial.

Diferentes estratégias metodológicas (caminhadas 
em grupo, workshops, discussões e conversas) durante 
o evento são as práticas imersivas utilizadas como meio 
de exploração na investigação de derivas e vazios, como 
sugerido pelo DBFS. 

As ações envolveram uma série de caminha-
das e workshops inter-relacionados que ocorreram em 
Guimarães e em vários espaços e paisagens urbanas 
remotas através da participação online. Nomeadamente:

Dri8ing Bodies/Fluent Spaces 

Ienke Kastelein (NL) e Manuela 
Ferreira (PT), Drifting Bodies/Fluent 
Spaces, IDEGUI, Guimarães, 2020 

i) eventos ou ações performativas que incidiram 
sobre a relação entre o corpo e o espaço físico, e sobre os 
domínios imateriais da experiência consciente e sensorial; 

 ii) mapeamentos digitais, ou decorrentes das novas 
plataformas sociais, dos vazios urbanos; 

iii) explorações documentais da compreensão expe-
rimental das atmosferas urbanas que desafiam as técnicas 
de representação atuais, iluminando os seus potenciais 
performativos.

Em particular, caminhadas performativas e outras 
ações artísticas e workshops de trabalho que permiti-
ram explorar a fisicalidade e a subjetividade da nossa 
consciência encarnada dos vazios e derivas do ambiente 
urbano de Guimarães e simultaneamente estendendo-se 
a outros lugares do mundo por via da participação e de 
ações à distância. 

Ao refletir sobre a experiência da vida do quotidia-
no, os workshops proporcionaram um enquadramento de 
investigação das fluidas e complexas relações afetivas 
entre o corpo humano e ambientes particulares de silên-
cio e de vazio urbano.
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À semelhança desta “coincidência” do recente 
desenvolvimento de práticas performativas espaciais híbri-
das na cena artística, escolhemos o tema do vazio e das 
dérives muito antes da eclosão da pandemia, e ninguém 
poderia ter previsto que o evento aconteceria numa cida-
de literalmente vazia. Tanto de uma forma colateral como 
intencional, o DBFS acabou por incorporar o desastre 
global de uma forma criativa e transformadora, vendo e 
propondo possibilidades de envolvimento com o nosso 
novo espaço vivido feito de vazio e de silêncio.

O vazio é uma tela em branco para ser preenchida, 
como uma plenitude, com as suas mensagens não ditas, 
pensamentos, vestígios invisíveis de movimentos corporais 
e de luz e sombra. O desvendar desta materialidade e a 
sua redefinição do ambiente urbano foram assim devol-
vidos à vida nas várias ações e palestras principais, nos 
workshops e nas mesas redondas.

Numa estimulante caminhada e conversa de Karen 
O’Rourke, os ouvintes foram convidados a deambular com 
ela na atmosfera sufocante dos vazios urbanos e da vacui-
dade de Houston na estação estival, não em frente ao ecrã, 
mas caminhando e ouvindo simultaneamente dentro e 
rumo às suas próprias cidades, tornando-se observadores 
ambulantes do outro e de si próprios, deixando-se sub-
mergir nas semelhanças do nosso espaço urbano global, 
criando um novo espaço mental e calcorreando os chãos 
férteis para um novo mundo durante e após a pandemia. 

Com estas e outras ações performativas e imersivas, 
o vazio e as derivas foram novamente colocados no centro 
da atenção encarnada, postulando a abertura e o risco 
como propostas para superar os tempos pandémicos, que 
coincidiram com o DBFS no verão de 2020. C

Natacha Antão Moutinho, Geert Vermeire, Miguel Bandeira Duarte

Tiago Porteiro (PT) / Caminhar em companhia 
dos Viewpoints, Drifting Bodies / Fluent 
Spaces, Guimarães, 2020 

Por último, questionando técnicas tradicionais de 
cartografia, desenho e documentação, diferentes explo-
rações de leitura da paisagem urbana centradas na 
exploração das qualidades performativas ou episódicas 
decorrentes de desenhar, escrever ou mesmo modelar 
transposições de um evento urbano através de workshops, 
situação ou performance. A estabilidade e a coerência 
da narrativa destas transposições foram também desa-
fiadas através da flexibilidade, desmontagem, ressíntese 
e reconstrução, questionando a paisagem urbana mas 
também as suas técnicas de mapeamento e processos 
artísticos e performativos. 

Ainda que muitas das contribuições tenham sido 
concebidas antes ou no início da pandemia, verificou-se 
uma tendência para repensar e redefinir as práticas e as 
metodologias performativas de interiores para um ambien-
te urbano de exteriores, esbatendo os limites entre o inte-
rior e o exterior, como acontece nos trabalhos Caminhar 
em companhia dos Viewpoints de Tiago Porteiro (PT) e 
Flâneur de Gisela Faria e Nuno Aroso (PT), transformando 
assim a paisagem num palco de performance, e até mais 
do que isso – envolvendo a paisagem pandémica vazia por 
via de novas formas de “jogo” e interação numa nova era 
de humanidade pandémica e pós-pandémica.

Walking as drawing – in Oz and Portugal de Nicole Voevodin-Cash (AUS) 
mapeia e transpõe a paisagem urbana por via de caminhadas simultâneas 
intermediadas pelo desenho e escrita automáticos de corpos em movimento 
e movendo-se juntos em dois lugares remotos enquanto transportam panelas 
tecnicamente melhoradas. Hamilton Perambulatory Unit / Stratawalk – global 
online walkshop (CAN) desconstruiu a cartografia tradicional em formas novas, 
coletivas e transformadoras de desenho e cartografia das cidades dos partici-
pantes globais. Escrita Direta de Max Fernandes (PT) questiona técnicas tra-
dicionais de escrita segundo novas formas de escrita situacionista. Weaving a 
Path: go with me de Rosie Montford (UK) e Mónica Faria (PT) mapeia a cidade 
de Guimarães enquanto tece trajetórias; ou Palma da Mão – oficina do andar 
virtual de Ana Willerding (BR), que recompõe os seus objetos encontrados, 
bem como no trabalho MWW_Made of WaLking WaLter de Rosario Forjaz 
(PT), transportando objetos e água em cima das cabeças dos caminhantes 
em deambulação pela cidade, transformando os caminhantes em portadores 
de conteúdos novos e fluidos e acrescentando outra camada de símbolos e 
rituais à cidade, como um texto escrito através do ato de caminhar e para ser 
lido aos transeuntes que passam.
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Rosie Montford (RU) e Mónica Faria 
(PT) / Weaving a Path: go with me, 
Drifting Bodies / Fluent Spaces, 
Portugal e Inglaterra, 2020 

Rosario Forjaz (PT) / MWW_Made 
of WaLking WaLter, Drifting Bodies 
/ Fluent Spaces, Guimarães, 2020 
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Gisela Faria e Nuno Aroso (PT) / 
Flâneur, Drifting Bodies / Fluent Spaces, 
Guimarães, 2020 
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