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MY BACKGROUND IS NOW – memories and processes of a contemporary dance training
"My Background Is Now: memórias e processos de uma formação em dança contemporânea" é
uma publicação que reúne testemunhos de processos de criação artística nas artes performativas,
à luz do intenso Programa e Estudo de Pesquisa e Criação Coreográfica (o PEPCC) do Forum
Dança, um curso que promoveu ao longo de 10 anos um espaço e tempo de experimentação
artística aprofundada, sob a forma de pesquisa, formação e criação autónomas, com o intuito de
gerar vozes artísticas individuais com base na auto criação e na produção de autor, pelo contacto
e contaminação de artistas de todo o mundo (e seus respectivos ecos territoriais) que se
atravessaram no mesmo lugar.
O livro consiste numa entrevista com Cristina Santos e textos de Cláudia Gálhos e Paula Caspão.
Agrupa uma selecção de material de arquivo fotográfico, tanto de aulas ou workshops em estúdio,
como registo de trabalhos em palco, mas também algumas imagens de cadernos de notas de quem
passou pelo processo experimental contínuo.
Esta publicação foi lançada em 2018, como parte integrante de um projecto maior, o (Re)union: uma
iniciativa autónoma de um grupo de jovens artistas, gerado a partir de um reencontro entre exalunos do Programa de Estudo, pesquisa e Criação Coreográfica (PEPCC). O (Re)union propõe
criar e potencializar momentos consistentes de partilha das experiências individuais no campo das
artes – bem como das artes compreendidas dentro de um universo transdisciplinar – desde
metodologias de criação e pesquisa até experiências pedagógicas e estratégias de produção e
captação de recursos para a realização de actividades artísticas.

O Forum Dança é uma estrutura independente financiada pelo Ministério da Cultura, Direcção
Geral das Artes e pela Câmara Municipal de Lisboa. O Forum Dança é uma estrutura
reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública, desde 1998. O Forum Dança pertence
à REDE – Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea.
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As editoras responsáveis pelo projecto MBIN, Cláudia Canarim, Júlia Salaroli, Sezen Tonguz e
Vitória Teles Grilo são elementos integrantes do programa PEPCC, ainda que em tempos
divergentes, mas na comum e incansável procura de um lugar artístico sob várias formas (não só
através das artes performativas) que se legitime a ele próprio.
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Projecto editorial criado no âmbito do projecto(re)union, 2018.
(Re)union é uma iniciativa autónoma de um grupo de artistas
internacionais com uma forte vontade de permitir conexões entre pares e
promover seu trabalho. Tem como objetivo entender o que move essa
geração de artistas, possibilitando espaço para experimentação e práticas
colectivas de produção artística.
Emergindo originalmente de uma reunião de ex-alunos do Programa e
Estudo de Pesquisa e Criação Coreográfica (PEPCC, do Forum Dança),
(Re)union expande agora o seu alcance e acolhe artistas emergentes das
artes performativas que desejem contribuir para uma comunidade de
artistas, por via da organização de actividades internacionais.
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