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Origens 
um livro performance
Este livro faz parte do projeto Origens. Ele foi 
criado como uma obra, uma performance im-
pressa, que pudesse ser apreciada indepen-
dentemente do conhecimento da sua temáti-
ca ou das outras partes do projeto. Na minha 
utopia, poderia até acontecer de alguém via-
jar nas imagens e chegar a outros lugares que 
não imaginei como criador. Então, conto a se-
guir um pouco do meu processo e de algumas 
motivações, mas sinta-se livre para encontrar 
outros sentidos nas imagens.

O projeto nasceu em 2013, junto com a Cia 
Inexistente e, desde lá, venho refletindo e 
pesquisado sobre o tema “origens”. O projeto 
contempla este livro e um site, que também 
terão suas versões em áudio, uma coleção de 
21 cartões-postais artísticos e um conjunto de 
7 projeções de videoperformances que foram 
projetadas em 7 diferentes Regiões Adminis-
trativas do Distrito Federal, na semana de 11 a 
15 de janeiro de 2021: Ceilândia, Taguatinga, 
Cruzeiro, Sudoeste, São Sebastião, Planaltina 
e Plano Piloto.

Sobre a temática, tenho pensado no sentido 
ampliado do termo: minha origem, a origem 
de Brasília, a origem do Brasil, nossas origens 
e mais um monte de possibilidades que esse 
tema traz. Passa pela história de cada um, 
mas toca muitos aspectos políticos e históri-

cos doloridos quando pensamos nessas histó-
rias, pessoais ou coletivas. Acabei, claro, tocan-
do nesses temas sobre os povos originários do 
Brasil, os candangos que vieram construir Bra-
sília, outros trabalhadores que, assim como eu, 
vieram para Brasília depois da construção e as 
inquietações do que isso significa, pessoalmen-
te, para nossa relação familiar, para os nossos 
planos de vida, nossas escolhas, os porquês. 
Decolonialidade, territorialidade, genocídio e 
escravidão dos povos indígenas e negros. 

Veja que, quanto mais falo do tema, mais posso 
estar direcionando o olhar de quem vai passear 
pelo livro. Eu não queria isso: direcionar mui-
to o olhar. Por outro lado, não consegui deixar 
este livro ir sem essas primeiras palavras. 

Gosto da ideia de dividir uma parte disso, do 
processo e do projeto. Mas gosto também da 
crença de que, como falei acima, cada pessoa 
possa também fazer sua viagem pelas imagens 
e símbolos.

Esta obra foi pensada como um livro perfor-
mance, as fotos foram feitas especialmente 
para o livro e algumas delas escolhidas para 
a divulgação do projeto. Para falar de origem 
e dos dilemas éticos e políticos que esse tema 
traz, as imagens foram feitas nos canteiros de 
obras de prédios no novo bairro (dito) ecológi-

co de Brasília, o Noroeste. Fruto da especula-
ção imobiliária, mais um cerrado foi ao chão, 
e mais uma aldeia indígena teve que mudar 
de lugar para dar espaço a mais prédios resi-
denciais, numa cidade onde estudos apontam 
que há muitos imóveis vazios e sem sua fun-
ção social. A boniteza desses campos de terra 
vermelha é banhada a sangue, uma lindeza 
estranha e triste. Os prédios tentam tapar a 
ferida aberta. Impossível. Talvez alguns se es-
queçam, outros não. É importante relembrar-
mos dos detalhes das histórias que insistimos 
em esquecer.

O lugar escolhido então já traz essa carga de 
revolta. As performances que deram corpo às 
fotografias foram pensadas ao longo de todo 
esse tempo e, ao encontrar esse campo-ver-
melho-ferida-aberta, se reconfiguraram e se 
encheram de ar revoltoso ao longo de 2020, 
ano em que a Covid deixou mais de 220 mil 
pessoas totalmente sem ar. As dores vão se 
somando e esse corpo já não é só o meu cor-
po. É ele somado a tanta dor para doer, gritar 
e chorar em 2020. Somamos também os es-
tudos dolorosos que fizemos desde 2013, so-
bre a invasão do Brasil pelos portugueses, a 
escravidão dos índios e negros, a construção 
de Brasília.

Nesses estudos e provocações, agradeço a 

participação da pesquisadora em sociologia da 
cultura Juliana Veloso e do sociólogo, pesquisa-
dor e professor, Edson Farias. Agradeço também 
a cada um dos artistas e amigos que fizeram 
parte da ficha técnica deste trabalho e que me 
ajudaram a torná-lo real. Especialmente neste 
ano que, apesar de todas as dores e nossos la-
mentos sociais e políticos, comemoro 20 anos 
de trajetória artística em Brasília. Como nada é 
uma coisa só, essa comemoração me traz muita 
alegria e muita crítica à falta de política públi-
ca que pense o fomento das artes e a possibili-
dade de os artistas viverem do seu trabalho. 

Agradeço também ao Fundo de Apoio à Cultura 
- FAC, fruto da garra e da luta de vários compa-
nheiros do movimento cultural do Distrito Fe-
deral. O FAC tem sido nosso patrimônio e deve 
ser protegido, pois os últimos governos não 
executaram a integralidade dos recursos que a 
Lei prevê, o que é um grande golpe na Cultura 
do DF e de toda a reverberação dela no Brasil 
e no mundo, com artistas incríveis que realizam 
grandes trocas artísticas para além do DF.

Por fim, agradeço às divindades que se fazem 
natureza para que a gente se curve diante da 
sua beleza e volte mais firme para a luta.

Robson Castro
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BIOGRAFIA
A trajetória artística de Robson Castro cruza 
com dois importantes coletivos de Brasília: o 
Teatro do Concreto e a Cia Anti Status Quo. 
Desde 2013, está à frente da Cia Inexistente, 
sua plataforma de criação.

Robson Castro é ator, bailarino, performer, 
educador e produtor. Com outros atores da 
cidade, fundou a companhia Teatro do Con-
creto, dirigida por Francis Wilker. Nela atuou 
por 10 anos e contribuiu para projetar a cena 
teatral brasiliense pelos cantos do país. Com 
a Anti Status Quo — grande representante da 
dança contemporânea da cidade, dirigida por 
Luciana Lara — circulou por festivais no Brasil 
e na Europa (Slovênia, Sérvia, Suíça).

Em 2013, criou a Cia Inexistente, um espaço 
para dar vazão às próprias criações. Ao mes-

mo tempo que carrega uma utopia de criar algo 
que inexiste ou existe de outras formas, a Ine-
xistente também carrega esse lugar da arte que 
existe e persiste na invisibilidade e inexistência 
de políticas públicas que deem condições para 
uma existência minimamente sustentável. É 
uma existência inexistente e persistente. 

Alguns espetáculos e projetos nos quais Rob-
son Castro esteve presente: Diário do Maldito 
(Teatro do Concreto); Cidade em Plano, De Car-
ne e Concreto, Sacolas na Cabeça e Camaleões 
(Anti Status Quo Cia de Dança Contemporâ-
nea); Apocalipse de Performances, Gênesis de 
Performances e Êxodos de Performances (pro-
jeto Tubo de Ensaios); idealização e produção 
do projeto Zona de Contágio com experimen-
tações artísticas (Cia Inexistente); e o Salão e 
Residência Eixo do Fora (Núcleo Fora do Eixo).
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