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“E umas das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se 
deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para 
frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que insatisfeita foi criadora de minha própria vida.”  

                                                                  Clarice Lispector 

Cooking Landscapes é um jantar, uma performance, um documentário experimental, 

dois espaços, um encontro entre artistas, chefs e investigadoras. Como encontrar na 

performatividade da cozinha de autor um olhar sobre a criação artística, o behind-the-

scenes do que nos é oferecido como belo, de que trata também a performance art? 



Descrição do Projeto 
E umas das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar 
de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive muitas vezes é o próprio apesar de que 
nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que insatisfeita foi criadora 
de minha própria vida. - Clarice Lispector 
                                       

A partir de um desejo de cruzamento do projeto documental a solo que Telma 
João Santos desenvolveu ao longo de 2019 intitulado Perfect Landscape [to let your {s}
hit flows] onde propôs objetificar o seu corpo para o discutir enquanto sujeito 
performativo, passível de ser sacrificado com os hits e shits da vida atual, onde as redes 
sociais, o extremismo reativo e a falta de empatia são conceitos chave na forma como 
comunicamos; com a imagem social da cozinha, onde os homens chefs são rockstars e 
cozinhar é uma atividade que esconde horas diárias de sacrifício físico, emocional e 
onde as mulheres são musas (a mãe, que ensinou o chef a cozinhar, a esposa que é 
maravilhosa porque não reclama, ou que está na sala a receber as pessoas), mas nunca 
centrais, Telma João Santos convidou Diana Reis Cardoso para colaborar consigo na 
criação de Cooking Landscapes. Diana Reis Cardoso é cozinheira, começou por estudar 
Contabilidade, esteve seis anos no Exército Português, concluiu a Escola de Hotelaria e 
Turismo do Estoril, cozinhou em restaurantes como Feitoria (1 estrela Michelin), 
Belcanto (2 estrelas Michelin), L’And Vinyeards (1 estrela Michelin), Boi Cavalo 
(cozinha de autor/criação), concluiu um curso profissional como sushiwoman com 
Paulo Morais, e tem um interesse particular pela pesquisa de novas formas de olhar os 
produtos, a forma como se cozinham, bem como pelas metodologias utilizadas na 
realidade diária numa cozinha de autor, onde o timing, a concentração, a técnica, o 
conceito, a matéria prima e a forma como são abordados constituem os elementos 
essenciais para a construção de uma coreografia, mas com espaço para a relação com o 
inesperado, utilizando técnicas de improvisação e composição associadas.   

Cooking Landscapes é uma proposta para dois lugares diferentes – um 
restaurante e uma galeria – que se cruzam na forma como são desenvolvidas – o menu é 
pensado em conjunto com a performance, usando os mesmos pressupostos, será 
desenvolvido em conjunto com o desenvolvimento de uma abordagem ao movimento 
performativo, a partir de propostas de movimento ritualístico. O trabalho em vídeo – 
livestream da preparação do jantar projetado em tempo real na galeria e documentário 
documental do laboratório de construção da performance projetado no restaurante – é 
desenvolvido em torno da ideia de dar a ver, ocupar o outro, afirmar presença na 
ausência.  



Este projeto implica dois espaços e a criação de uma forma de responder a 
diferentes estímulos e diferentes públicos, arriscando numa experimentação sobre o 
sacrifício, o esforço, a persistência e a resistência. A resistência de todos estes corpos-
mulheres, conectados pelo desejo de serem enfrentados, desafiados, levados. O público 
poderá assistir à performance e desfrutar do jantar, ou só desfrutar do jantar ou só 
assistir à performance. Os lugares para o jantar são reduzidos, o público terá que 
reservar antecipadamente, e os performers estarão apenas virtualmente presentes. Quem 
assiste à performance poderá fazê-lo de forma gratuita e quem participar no jantar terá 
que se inscrever e pagar uma quantia pré-estabelecida, e que pretende apenas pagar a 
matéria-prima. Estes pressupostos servem também para refletir sobre a hierarquização 
da dimensão utilitária de uma performance e de um jantar e a forma como relacionamos 
a criação artística com o conceito de trabalho.  

Um aspeto importante deste projeto é que é pensado e executado por mulheres. 
Idealmente, as parcerias são feitas com galerias dedicadas a mulheres ou com curadoras 
mulheres e restaurantes geridos e/ou com chefs mulheres, por entendermos ser 
importante promover um espaço de encontro, criação artística, reflexão e debate. 

Este projeto é um projeto de parceria e colaboração na sua essência, onde duas 
cozinheiras/chefs se unem para criar um menu e várias performers/artistas se juntam 
para discutir as suas experiências enquanto mulheres e artistas, as micro agressões de 
que são alvo no dia-a-dia, e a importância das suas diferenças e na diversidade de 
experiências que nos permitem alargar as possibilidades de discussão e de criação 
artística. A performance é sempre consequente de um open call e de um laboratório de 
10/15 horas, onde se constrói uma comunidade efémera, um coletivo que se move por 
uma inscrição dos seus trabalhos e dos seus corpos e dos discursos subjacentes. A 
colaboração entre a performance e a cozinha é feita por Diana Reis e Telma João 
Santos, com encontros regulares em que actualizam as suas experiências e o que vai 
sendo criado. Idealmente, teríamos um laboratório de performance e cozinha, mas as 
condições logísticas só o permitiriam num espaço com cozinha e galeria e com a 
possibilidade de termos toda a gente em residência artística. É no que gostaríamos que 
Cooking Landscapes se tornasse: um laboratório de criação interseccional, onde 
performance, feminismo, cozinha, criação artística, pedagogia, estivessem à discussão 
como ferramentas na criação de novos espaços de saber e de criação.  

Parece-nos essencial criar espaços seguros de partilha, regeneração e criação 
artística a partir das abordagens individuais em contexto colectivo.  

Equipa Artística e Técnica: 

Direção artística: Telma João Santos 

Criação: Telma João Santos e Diana Reis 



Colaboração no desenvolvimento do projeto: Valentina Parravicini 

Apoio ao Movimento: Sérgio Diogo Matias 

Conversa orientada por: Coletivo FACA 

VídeoArt/Livestream: Telma João Santos 

Música: Telma João Santos 

Biografias 

Telma João Santos 

Telma João Santos é doutorada em Matemática (2011) e em Artes Performativas (2016), 

ensinou 16 anos no departamento de Matemática e 3 anos no departamento de Artes 

Cénicas na Universidade de Évora, de onde saiu no final de Abril de 2019 para 

enveredar por um percurso como artista e investigadora independente. Faz investigação 

nos cruzamentos entre investigação científica e criação artística, com publicações em 

revistas como Performance Research, Liminalities, Leonardo, entre outras.  

Fez formação na Companhia de Dança Contemporânea de Évora, na Escola Superior de 

Dança, tendo também participado em vários workshops com Guillermo Gomez-Pena & 

Roberto Sifuentes (La Pocha Nostra), Nicole Peisl & Alva Noe (Forsythe Company), 

Elisabeth Corbett, Vera Mantero, João Fiadeiro, Sofia Dias & Vítor Roriz, Peter 

Michael Dietz, entre muitos outros. 

Como performer, desenvolve performances desde 2006, a solo e em colaboração com 

artistas como Frederico Dinis, Márcio Pereira, Bruno Cadinha, Sal, Bárbara Fonseca, 

entre outros.  

Documentou e documenta bailarinos/performers ao longo das suas criações artísticas, 

como Flávio Rodrigues, Bruno Senune, Sérgio Diogo Matias, Joana Castro, Bruna 

Carvalho, onde produz textos artísticos formais, performativos e académicos. 

www.telmajoaosantos.net. 

Diana Reis Cardoso 

Diana Reis Cardoso estudou Contabilidade e Administração na Escola Superior de 

Viseu, Portugal, ao longo de três anos, em seguida esteve 6 anos como soldado no 

Exército Português. Em 2014 terminou o Curso de Produção e Gestão de Cozinha na 

http://www.telmajoaosantos.net


Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, tendo trabalhado como cozinheira em 

restaurantes como Feitoria com o chef João Rodrigues, Belcanto com o chef José 

Avillez, no restaurante L’And Vinyeards com o chef Miguel Laffan. Fez um curso de 

sushi chef, sendo sushi woman professional, tendo-se formado e trabalhado com o chef 

Paulo Morais.  Foi ainda sub-chef no restaurant Boi Cavalo com o chef Hugo Brito e é 

neste momento chef do restaurante Umami, em Lisboa. 

Necessidades Logísticas/Técnicas: 

1 restaurante com uma chef/cozinheira que se autodetermine mulher que ceda o espaço 

e idealmente queira partilhar uma criação a 4 mãos com Diana Reis (geralmente somos 

nós que procuramos, a não ser que nos seja proposto alguém que sabem ter um interesse 

neste projeto e faça mais sentido para o lugar/contexto). Este espaço tem que ter wifi 

que possamos usar, pois estaremos a enviar vídeo em livestream para a galeria. 

1 galeria ou espaço não convencional para a performance (este espaço pode ser 

procurado por nós ou proposto por quem nos recebe, depende do contexto). Este espaço 

tem que ter wifi que possamos usar, pois estaremos a receber vídeo em livestream do 

restaurante.  

Em relação às necessidades técnicas de luz, depende do local de apresentação. A 

performance decorre no final de tarde, antes do jantar e as necessidades de luminotecnia 

são, assim, contextuais.  

Em relação às necessidades técnicas de som, gira discos (se for analógico, mesa de som 

com 2 canais apenas), mesa de som e 4 colunas.  

Orçamento: 

Este projeto é difícil de orçamentar, pois depende um pouco das condições de cada 

espaço ou contexto. No entanto, partimos da base: 

Performance: 2500€ 



Jantar: Pago pelos participantes (ou por quem nos recebe), que se pré-inscrevem (o 

número de jantares depende do contexto e do restaurante): 

30€/40€ por pessoa é o que nos parece justo e, estando asseguradas as despesas de água, 

luz, gás, utilização do espaço de uma cozinha, e considerando o custo dos produtos 

(estimado, pois em cada lugar, procuramos produtores e produtos, que nos podem 

também ser propostos numa perspetiva de parceria), permite encontrar 2 a 3 pessoas 

para servir o jantar.  


