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Ruído Rosa de Alina Ruiz Folini 

Esta voz é um corpo a vibrar dentro de outro corpo. Estes olhos, não sei como dizê-los, precisam 

estar onde estão. Esta língua ecoa a escorrer pela saliva quente. Esta boca despossuída fala 

para dentro. Diz-se frequentemente que a vulva é uma boca. Bocas, orifícios, línguas e mãos 

são aliadas do prazer queer. São muitas. A que vê, a que soa, a que diz. Uma palavra e o rugido 

que a deforma. Um som e a saliva que o envolve. A garra está fixa sobre joelho e tudo parece 

AAAAAAuuuu e tudo parece BúOBúOBúO como se gRRRRRRRRRRR. A voz é lançada em 

direção àquele outro espaço atrás, no cérebro antigo, lá nos occipitais. E aí tudo faz 

HUUUUUUUMMMM. 

 

“Suena una palabra o un sonido. Escucha. Sorpresa" 

Pauline Oliveros. La nueva meditación sónica (1989) 

 

RUÍDO ROSA é uma peça coreográfica criada pela coreógrafa e dançarina argentina Alina Ruiz 

Folini. Baseia-se numa prática de escuta profunda, com o desejo de desierarquizar a relação 

entre "o que se vê, o que se ouve e o que se diz", abrindo assim uma experiência corporal de 

tensão entre pólos não opostos, onde os caminhos não são binários. Investiga a partir da prática 

de escutar, ressoar e dissociar: desenvolve uma interferência sensorial de corpos audíveis e 

sons visíveis. 

Eco, ressonância, camuflagem, dissociação, circunferências, tubos, vibrações, contornos, 

difusão de contornos, polibocas, humidades, na construção de um discurso feito de relações 

elásticas que circulam entre som e silêncio. 

A peça posiciona-se na questão da escuta, não só acústica, mas também das sensibilidades 

lésbicas e queer, como uma preocupação com outras formas de investigação e criação de 

linguagem que questionam as metodologias de criação normativa. 

RUÍDO ROSA foi o trabalho final da artista no contexto do PACAP 4 - Programa de Criação 

Avançada em Artes Performativas, apresentado em proceso no Forum Dança - Lisboa, em 

Junho de 2020. 
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