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As ideias para as minhas performances surgem-me frequentemente 
quando estou entre a vigília e o sono. Gosto dos movimentos, na 
maioria involuntários, que fazemos quando estamos a adormecer:  
é como uma dança lânguida, abalada por movimentos bruscos. 
Para mim, a criação – e a criação coreográfica em particular – tem 
que ver com uma forma não-voluntária que se alimenta do incons-
ciente. Não me predisponho a criar com uma ideia clara do que 
quero fazer; deixo-me guiar por impulsos, tropismos, estados men-
tais ziguezagueantes…

A dinâmica desta peça tende para uma unidade, um movimento 
coreográfico sibilado que se transforma e evolui, mais do que cons-
tituir-se de várias partes distintas. Já fiz algumas peças com bastan-
tes partes faladas. O assobio corresponde a um desejo de espantar  
o sentido. A relação entre assobiar e dançar cria um equilíbrio 
coreográfico que equivale à energia que me move hoje em dia.

Porquê um solo agora? Poder-se-ia dizer que, com o confinamento, 
haveria um conjunto particular de condições para a prática da dan-
ça. É verdade, mas eu queria fazer este solo ainda antes da pande-
mia. O que me atrai neste formato é que não necessita de tradução.  
A conexão com o que se sonha – a fantástica e intuitiva dimensão do 
trabalho criativo, quer o anotemos num caderno, o guardemos na 
cabeça, ou o exteriorizemos através do corpo – é muito mais direta.

Os estados hipnagógicos e de repouso interessam-me porque mar-
cam um ponto intermédio entre o não-movimento e o movimento: a 
noção de nos movermos pouco, mesmo quando na nossa cabeça nos 
movemos como loucos. Esses estados são uma ponte entre o mundo 
mental e o físico. Com esta peça, quis invocar os gestos dos que dor-
mem mal, dos que sofrem de insónias, dos sonâmbulos… 

No início, comecei a assobiar no estúdio, porque o faço o tempo 
todo… No fundo, é uma forma indireta de reavivar a ligação bas-
tante tradicional entre dança e música. Pensei que a peça pudesse 
apenas chamar-se Música. Ou França Música. Ou Clássica. Por um 
lado, porque o formato-solo é muito clássico; por outro, porque  
a relação entre dança e música pertence à forma clássica. O que me 
vem à cabeça quando assobio é sobretudo música clássica. É quase 
contra a minha vontade. Adoraria assobiar Xenákis, Miles Davis…

Assobiar é uma ação musical muito simples e frágil. São só precisos 
lábios secos para a parar. Se estivermos sem fôlego, ela não é pos-
sível – daí a necessidade de criar uma dança lânguida e escassa de 
movimentos. Se nos movemos demasiado rápido, o assobio depres-
sa soa a falso ou torna-se inaudível. É uma dança de funâmbulo, em 
que o movimento do corpo afeta o instrumento. Esta performance 
dança-se literalmente nos meus lábios. 

Tornar este frágil e quase inaudível fio melódico audível num pal-
co tão imponente é arriscado e ao mesmo tempo potencialmente 
poderoso. Assobiar é como uma operação de conversão: converte  
o grande no insubstancial. Uma ária de Händel fica reduzida a qua-
se nada: um esboço, uma melodia. É como acender um fósforo: 
faz-se lume, mas é de vida curta, apaga-se num instante com um 
simples sopro. 

O que assobio são na verdade ritornelos, pedaços de melodias que 
correm na minha cabeça. São um mundo em si, que se individualiza 
sem se fechar, criando uma espécie de abrigo, um ambiente familiar. 
É uma forma de forjar um espaço absolutamente pessoal, mas que 
posso partilhar. Quando assobio, sinto-me em casa. Torno-me no 
Boris que assobia desde os 6 ou 7 anos.

Em criança, tinha o sonho de compor uma peça para uma orques-
tra de assobios. Nunca aconteceu! Para explicar por que me inte-
resso pela fragilidade do assobio, deixo esta comparação: enquanto 
performer, participei em Underwear, de Fanny de Chaillé, e dancei  
ao som de “Where Is My Mind?”, dos Pixies, com uma bola de saliva 
entre os lábios. Gostei muito dessa ideia de um movimento minús-
culo, sustido nos meus lábios por um fio coreográfico. Se respiras-
se com mais força, a bola rebentava. Se me movesse mais depressa, 
ela desfazia-se. E se não houvesse bola, não havia mais nada. Com  
o assobio, foi como se tivesse pegado de novo nesse elemento da bola 
de saliva e o tornasse audível.

* Entrevista realizada em dezembro de 2020. 

Edição e tradução Fátima Castro Silva.
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