
Terra. Ocupação. Dentro e fora, migrações. Regressar e 
refazer. Estas são algumas palavras chave que podem ca-
racterizar esta obra coreográfica criada para a companhia 
de dança lituana Aura, no contexto da Kaunas Biennial 
TEXTILE’ 11, com cenografia de Patricija Gilyte. 4 million é 
uma espécie de projeção sobre a população lituana, mas 
no sentido em que o número não é um crescimento literal 
da população. É, sim, uma força extra que intensifica esta 
terra. À parte das implicações políticas ou éticas desta 
temática, a coreografia 4 million foi criada mais como um 
poema face ao movimento e aos movimentos que pudes-
sem evocar milhões de sensações. Para isso, explorei a 
sensual e volumétrica plasticidade das espumas propos-
tas pela Patricija. Durante a performance, aquela terra es-
pecial é uma extensão dos bailarinos, faz parte dos seus 
corpos, é uma extensão deles. Os bailarinos são artesãos 
dessa terra ou simplesmente aqueles que andam sobre 
ela, às vezes eles são fragilidade naquela superfície, ou-
tras vezes eles são motores da deslocação dessa super-
fície (aqui evoquei os balés neoconcretos de Lygia Pape 
que tive a oportunidade de reconstruir). 4 million funciona 
igualmente como evento performativo e como espetáculo 
teatral e a sua espacialidade e temporalidade resulta de 
um misto efémero, de deslocações, ocupações e transfor-
mações territoriais. Estas são as condições para um lugar 
renovado e para criar simplesmente um lugar.

Land. Territorial appropriation. In and out, migration. Re-
turn and remake. These are some of the keys words that 
can feature this choreographic piece createad for the 
Lithuanian Aura Dance Company in the context of Kaunas 
Bienniel TEXTILE’ 11, with scenography by Patricija Gilyte. 
4 million is a kind of projection on Lithuania’s population 
but in a way that the number is not just a literal increase, 
it is instead an extra force for intensify this land. Apart 
from the political or ethical implications of this issue, 4 
million was, though, choreographically created more as a 
poem facing the moves and movements that could evoke 
millions sensations. For that I have explored the sensu-
ous and volumetric plasticity of the foams proposed by 
Patricija. During the performance that special “land” is an 
extension of the dancers, is part of their bodies, it’s an ex-
tension of them. The dancers are artisans of the land or 
simply those who walk on it, sometimes they are weak in 
that surface area, sometimes they are the engines that 
displace it (here evoked the neoconcrete ballets of Lygia 
Pape that I had the opportunity to rebuild).
4 million act both as a performing arts event and as a the-
atrical show. Its spatiality and temporality results from a 
ephemeral mix of dislocation, occupation and territorial 
transformation. Those are the conditions for a renewed 
place, for simply creating a place.
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