
O PODER QUE O CORPO JÁ NÃO QUER

O que fazer com o nosso corpo? Expô-lo, diz o mercado. Mas a Maria diz 
que não. Disfrutar, fazer dele uma fonte de mil afetos insensatos, gozar. 
Mas a Maria diz que não. Então, sacrificá-lo. Faze-lo sofrer. Cortá-lo, 
parti-lo, dar em sacrifício. Como se no gozo do sofrimento existisse a 
última e extrema possibilidade de sentir alguma coisa.
Há tantas crianças que se magoam. Adolescentes que se sentam nas 
salas de espera dos psicólogos com as suas pequenas cicatrizes nos 
braços que se quiseram fazer ouvir. Vão enchê-los de pastilhas. E há 
também corpos normativos que se exibem para ser aceites, desejados, 
cobiçados, como se fosse a subsequente possibilidade para se sentir 
existir. Ser alguém, ainda que seja um corpo. E a tudo isso a Maria diz que 
não.
Tudo acontece entre a norma e a exceção e a Maria cansa-se. Nós nos 
cansamos. O corpo esconde-se então, atrás de um papel vegetal 
desgastado e branco. Nada a insinuar. Nenhum apelo ao desejo do outro. 
Apenas um corpo que se esconde, que diz basta. Mas que repete uma e 
outra vez. Repete-se em mil posturas. Uma mão aparece de um buraco, 
uma cabeça em contraluz, um símil de um cadáver que descansa entre as 
rochas. É um modo sóbrio e ao mesmo tempo duro de dizer basta. Já 
temos o suficiente de gozo, exibicionismo e automutilação. Vamos nos 
enrolar atrás de um papel branco. O fim do mundo aproxima-se. Ele que 
não nos encontre a fazer palhaçadas, diz o corpo que já não quer o que 
pode. 

Texto: Laura Llevadot 

Maria Durão (1999, Fão, Portugal)
Estuda pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
Estudou violoncelo na Escola de Música de Esposende e, mais tarde, 
Design de Comunicação na Escola Artística Soares dos Reis, no Porto. O 
seu trabalho divide-se entre a pintura, o desenho, a colagem e a fotogra-
fia, provocando encontros raros entre palavras e formas, num cruzamento 
de diferentes linguagens que se misturam num só lugar e que represen-
tam o quotidiano e, ao mesmo tempo, se afastam dele. O seu trabalho 
está marcado pelo uso do objeto livro e tudo o que este representa; pelo 
que é frágil, e que está em constante mudança, danificado, esquecido e 
destruído.

K U B I K U L O

1.
O QUE PODE UM CORPO?,
2021
Colagem em papel vegetal
[Collage on tracing paper]

2.
O QUE PODE UM CORPO?,
2021
Impressão a jato de tinta, 
Digital, P&B
[Inkjet Print, Digital, B&W]
21 x 15 cm

3.
O QUE PODE UM CORPO?,
2021
Impressão a jato de tinta, 
Digital, P&B
[Inkjet Print, Digital, B&W]
15 x 21 cm (x16)

4.
O QUE PODE UM CORPO?,
2021
Colagem em papel vegetal
[Collage on tracing paper]

Rua da Restauração, 10
4050 - 499 Porto

Maria Durão
O que pode um corpo?

19 Fev / 26 Mar 2022

info@kubikgallery.com
kubikgallery.com

1

2

34



1.
O QUE PODE UM CORPO?,
2021
Colagem em papel vegetal
[Collage on tracing paper]

2.
O QUE PODE UM CORPO?,
2021
Impressão a jato de tinta, 
Digital, P&B
[Inkjet Print, Digital, B&W]
21 x 15 cm

3.
O QUE PODE UM CORPO?,
2021
Impressão a jato de tinta, 
Digital, P&B
[Inkjet Print, Digital, B&W]
15 x 21 cm (x16)

4.
O QUE PODE UM CORPO?,
2021
Colagem em papel vegetal
[Collage on tracing paper]

1

2

34

THE POWER THE BODY DOESN’T WANT ANYMORE

What to do with our body? Expose it, says the market. But Maria says no. 
Appreciate it, make it a source of a thousand unwise affections, enjoy it. 
But Maria says no. The, sacrifice it. Make it suffer. Cut it, break it, give it in 
sacrifice. As if when enjoying its suffering existed the last and extreme 
possibility to feel something.
There are so many children that get hurt. Teenagers the sit in therapists’ 
waiting rooms with their tiny scares in their arms, that wanted to make 
themselves heard. They are going to fill them with pills. And there are also 
normative bodies that expose themselves to be accepted, wanted, covet-
ed, as if it was the subsequent possibility to feel their existence. To be 
somebody, even if it’s a body. And to all of that, Maria says no.
Everything happens between the norm and exception and Maria gets 
tired. We get tired. The body hides itself then behind a white worn-out 
tracing paper. Nothing to insinuate. No appeal to the desire of the other. 
Just a body that hides, the says enough. But repeats it again and again. It 
repeats itself in a thousand postures. One hand apers from inside a hole, 
a head in backlight, something similar to a dead body that rests between 
the rocks. It’s a sober way and at the same time a hard to say enough. We 
already have the sufficient amount of enjoyment, exhibitionism and 
self-mutilation. Let’s roll up behind a white paper. The end of the world is 
near. It shouldn’t find us fooling around, says the body that doesn’t want 
what it can.
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