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Resumo:

A presente dissertação concorda com Marshall Mcluchan quando diz: o meio é a mensagem; seu 

formato é sitespecifi c e não se dá da forma que não se dá, permitindo o não-ir aos modos conven-

cionais de relação da mesma com as coreografi as preestabelecidas dos viéses fi losófi cos e aca-

dêmicos; a investigação parte dos estudos de Butoh, Filosofi a da Diferença, Performance Art e An-

tropologia da Performance e nasce do desdobramento da frase de Tadashi Endo: "eu não danço, 

eu sou dançado" no corpo cujo nome em cartório está Alessandro Rivellino. A partir disto a pes-

quisa se desenvolve entendendo a possibilidade da suspensão da identidade e da habitação de 

uma perspectiva fl exível e temporária para ela, a fi m de permitir que as forças que atravessam um 

corpo possam ter mais potência em seus desdobramentos criativos, extáticos, sinestésicos e per-

formáticos, permitindo assim alterações dos estados corporais, relacionando-se com os sistemas 

de controle internos e externos, panopticons e senhores de engenho. A pesquisa é daquilo que não 

pode ser dito, ou seja, o invisível que atravessa um corpo; sendo assim, possui um viés antropo-

lógico no que diz respeito aos poderes que regulam o comportamento humano e um viés artístico 

no que se relaciona com a suspensão ou defasagem do controle cognitivo e voluntário de um ar-

tista, dando expressão às forças que lhe atravessam, transviam e infl uenciam, sejam físicas, quí-

micas, xamânicas ou inventadas, com processos indo em direção a criações artísticas e experiên-

cias performáticas, nas ruas e fora delas. A pesquisa é um gerúndio. Um devir-pesquisante. Está 

mais para o microbiopolítico do desejo. O processo pode ser vislumbrado através do blog fratu-

rexposta.blogspot.com. A relação entre arte e vida é mote dos estudos e se você der um abraço 

em quem ou algo que está próximo de você agora terá vivido um pouco melhor de que se trata.

Palavras-chave: Corpo, MicroBioPolítica, Yanomamis, Iorubá, Performance, Dança, Alessandro 

Rivellino, Xamanismo, Butô



Lakotan:

Yi iwe lori eko gba pẹlu Marshall Mcluchan nigba ti o wi: awọn alabọde ni awọn ifi ranṣẹ; awọn 

oniwe-kika ni sitespecifi c ati ki o ko ṣẹlẹ ni ọna ti ko ni šẹlẹ, gbigba awọn ti kii-lọ si mora iru iba-

sepọ pẹlu awọn aso-mulẹ ipa ti ogbon ati ẹkọ irẹjẹ igbe; awọn iwadi ti awọn Butoh ẹrọ, Iyato ti 

Imoye, Performance Art ati gboyé ti Performance ati ki o wa ni a bi lati pipin ti awọn gbolohun 

ti Tadashi Endo: "Emi kò jó, Mo n jó" ninu ara ẹniti orukọ Alessandro Rivellino notarized. Lati yi 

iwadi ndagba agbọye awọn seese ti idadoro ti idanimo ati ile a rọ ati ki o ibùgbé irisi si o ni lati le 

gba awọn ologun ti lọ nipasẹ kan body le ni diẹ agbara ninu won Creative si idagbasoke, ecstatic, 

synesthetic ati performative, gbigba ayipada ninu bodily ipinle, o jọmọ si abẹnu ati ti ita Iṣako-

so ọna šiše, panopticons ati awọn àgbẹ. Awọn search jẹ ohun ti ko le wa ni wi, ti o jẹ airi ti o 

na a body; Nitorina, o ni o ni ohun anthropological irẹjẹ pẹlu ọwọ si awọn agbara regulating eda 

eniyan ihuwasi ati awọn ẹya ọna irẹjẹ bi o ti tijoba si awọn idadoro tabi idaduro imo ati atinuwa 

Iṣakoso ti ohun olorin, fun ikosile to ogun ti kọjá o, transviam ati ipa, boya ti ara, kemikali, sha-

manic tabi ti a se, pẹlu lakọkọ lọ si ọna ọna awọn idasilẹ ati iriri sise ni ita ati ki o jade ninu wọn.

Awọn iwadi ni a gerund. A di-pesquisante. Siwaju sii bi awọn microbiopolítico ifẹ.

Awọn ilana le wa ni envisioned nipa fraturexposta.blogspot.com bulọọgi. Iba-

sepọ laarin awọn aworan ati aye ni gbolohun ọrọ ti ẹrọ ati ti o ba ti o ba fi  fun a fa-

mọra tabi nkankan ti o jẹ sunmo si o yoo bayi ti gbé kekere kan to dara ju ohun ti o jẹ.

Koko: Ara, MicroBioPolítica, Yanomamis, Yorùbá. Išẹ, Jijo, Alessandro Rivellino, Shamanism, Bu-

toh



Resumen

La presente disertación concuerda con Marshall Mcluchan cuando dice: el medio es el mensaje; Su 

formato es sitespecifi c y no se da de la forma que no se da, permitiendo el no ir a los modos con-

vencionales de relación de la misma con las coreografías preestablecidas de los sesgos fi losófi cos y 

académicos; La investigación parte de los estudios de Butoh, Filosofía de la Diferencia, Performance 

Art y Antropología de la Performance y nace del desdoblamiento de la frase de Tadashi Endo: "yo 

no bailo, yo soy bailado" en el cuerpo cuyo nombre en notario está Alessandro Rivellino. A partir 

de esto la investigación se desarrolla entendiendo la posibilidad de la suspensión de la identidad y 

de la vivienda de una perspectiva fl exible y temporal para ella, a fi n de permitir que las fuerzas que 

atraviesan un cuerpo puedan tener más potencia en sus desdoblamientos creativos, extáticos, si-

nestésicos y sinestésicos , Permitiendo así cambios de los estados corporales, relacionándose con 

los sistemas de control internos y externos, panopticons y señores de ingenio. La investigación es 

de lo que no se puede decir, es decir, lo invisible que atraviesa un cuerpo; Por lo tanto, posee un 

sesgo antropológico en lo que se refi ere a los poderes que regulan el comportamiento humano y 

un sesgo artístico en lo que se relaciona con la suspensión o desfase del control cognitivo y volun-

tario de un artista, dando expresión a las fuerzas que le atravesan, Infl uyen, sean físicas, químicas, 

chamánicas o inventadas, con procesos que van hacia las creaciones artísticas y experiencias per-

formáticas, en las calles y fuera de ellas. La investigación es un gerundio. Un devir-investigador. 

Está más para el microbiopolítico del deseo. El proceso puede ser vislumbrado a través del blog 

fraturexposta.blogspot.com. La relación entre arte y vida es mote de los estudios y si usted da un 

abrazo en quien o algo que está cerca de usted ahora habrá vivido un poco mejor de lo que se trata.

Palabras-clave: Cuerpo, Microbiopolitca, Yanomami, Yoruba, Performance, Danza, Alessandro Ri-

vellino, Chamanismo, Butoh



Abstract:

The present dissertation agrees with Marshall Mcluchan when he says: the medium is the messa-

ge; Its format is sitespecifi c and does not occur in the way it does not, allowing the non-go to the 

conventional modes of relation of the same with the pre-established choreographies of philoso-

phical and academic bias; The research is part of the studies of Butoh, Philosophy of Diff erence, 

Performance Art and Anthropology of Performance and is born of the unfolding of the phrase of 

Tadashi Endo: "I do not dance, I am danced" in the body whose name in registry is Alessandro 

Rivellino. From this, the research develops understanding the possibility of the suspension of 

identity and housing from a fl exible and temporary perspective for it, in order to allow the forces 

that cross a body to have more power in its creative, ecstatic, synesthetic and Performatic, thus 

allowing changes in body states, relating to internal and external control systems, panopticons and 

planters. Research is that which can not be said, that is, the invisible that crosses a body; And thus 

has an anthropological bias regarding the powers that regulate human behavior and an artistic 

bias in relation to the suspension or lag of cognitive and voluntary control of an artist, expressing 

the forces that cross it, and Infl uences, whether physical, chemical, shamanic or invented, with 

processes going toward artistic creations and performance experiences, on and off  the streets.

The survey is a gerund. A devir-researching. It is more to the microbiopoltics of desire.

The process can be glimpsed through the blog fraturexposta.blogspot.com. The rela-

tionship between art and life is the motto of studies and if you give a hug to who or so-

mething that is close to you now you will have lived a little better what it could be.

Keywords: Body, Microbiopolitcs, Yanomami, Yoruba, Performance, Dance, Alessandro Rivellino, 

Shamanism, Butoh
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este pdf está organizado a partir do blog fraturexposta.blogspot.com

e

está aquém da experiência possível a partir daquela plataforma

e

também, de qualquer passeio pela rua.

a organização das postagens está em ordem (des)cronológica, ou cronológia ao contrá-
rio, ou seja, a primeira página faz acordo com o último post (apesar de eu ter mesclado 

algumas ordens, variando assim a mentira que é o tempo), logo,  se preferir, comece 
do  nal, ou do meio, ou de onde quiser.

provecho



practice your unknown knowing

[ a poesia desta pesquisa não compreende a palavra erro.

- erro é o que desvia da idéia de acerto, de retidão, de adequação, tudo que parece um 
erra é uma oportunidade de saltar para uma nova forma de relação. - 

a poesia desta pesquisa está em tudo que não se puder compreender. ]

niwa rẹ unknown mọ

Practica cunoașterea necunoscută



Fihi-ma-  hi
[Nisso está o que aqui está]

Bueno, hoje eu encontrei uma criança quando saí pra caminhar com 
amigos, não as crianças, uma criança, uma criança negra, e ela  ngia 
que estava presa nuns galhos de árvore onde antes brincava, ela começou 
a pedir socorro e ninguém acreditou muito, mas com o tempo eu resolvi 
ir lá ver, então vi que estava chorando e sofria por acreditar comple-
tamente na história recém inventada, até o ponto de não sabermos ao 
certo se os galhos tinham se tornado prisão mesmo ou não; eu a ajudei 
a sacar a perna e lhe perguntei se aquilo era real ou balaca. Ele sorria e 
chorava ao mesmo tempo; ali eu entedi coisas sobre a pesquisa, e na-
quelemesmo por-de-sol com o campo da abuelita no corpo, parece que 
a pesquisa se deu por vencida em mim, pelo menos para estas páginas 
aqui. 





 QUEM É?

Quemévocê

Alessandro Rivellino

Não perguntei seu nome, perguntei quemévocê

Sou um artista, pesquisador, xamã, professor

Não perguntei o que você faz, seu papel social, como se reconhece ou sua pro  ssão, perguntei quemévocê

Sou  lho dos meus pais, neto de meus avós, tenho negro, índio, cigano, italiano, alemão, português, grego no 
sangue e...

Não perguntei suas in  uências genéticas, perguntei quemévocê

Sou brasileiro, apesar de tudo.

Não perguntei onde tu nasceu, tua posição ou confusão política, perguntei quemévocê

Células, ossos, músculos, vísceras?

Não perguntei sobre deus em você, eu perguntei quemévocê

Tenho um tesão enorme muitas vezes por muitas coisas na e da vida

Não perguntei onde está o teu desejo, perguntei quemévocê.

Estou não-eu e assim os estados de dança emergem.

devirvocêqueméimporta? 

Importa as porta

Abre foto do André, Olmos
durante o trampo fratura exposta 

que agora se chama terra bruta
aquele,(fratrxposta), perforitualizado durante um 

feriadão de  nados,
transformando 'meus' mortos em antepassados

tchunga 



 coincidance

. com incidência 1 : a estátua com a qual falei serinho 
sobre eu não saber o que estava fazendo si no que 
estava seguindo minha intuição era toda prateada.

co-incidência 2 : abelhas infestaram o centro cultural 
no dia da montagem.

coincidência 3 : o sal mais barato era o lebre. (500kg)

coincidência 4 : quando disse cultura africana, no 
mesmo instante, entraram 15 africanos pelas escada 
de incêndio, surpreendendo-me.

aquilo tudo tinha sido inspirado em 
Como ensinar arte para uma lebre morta, do Beuys, 
e na sala de sal da Zoe' no Mercado de POA.  

foto: Débora Cardoso



 santinho pequenininho

-

saí a catar e errei a esquina, mas tá aqui, pai, o que eu queria te mostrar, minha foto rindo sem 
um dos dentes, criança linda, eita, que nunca se abale esse guia do devir em que estou, meu 
projeto de futuro que nunca chegará somente através dos planos, aquilo que acontece agora só 
pode acontecer agora, o passado não existe como tal, como disse o mia couto; o futuro já acon-
teceu e caminhamos para ele, ou seja, ao passado, como disse a lúcia torres. A alma está siempre 
presente, el tiempo no existe, nosotros podemos somente confabular, pero de verdad que no exis-
te, pero es nuestro, a alma estar siempre presente quer dizer que el cuerpo esta siempre presente, 
pra yorubas temos muitas almas, e um solo cuerpo, para mim é tudo ao mesmo tempo, temos 
muitos corpos e um corpo so', quem ja' fez o exercicio del aguila ya sabe eso. El poder de elegir, el 
poder de elegir sin miedo, “quem faz o destino e' a gente, na mente de quem for capaz”(Raulzito). 
quando digo mente, digo corpo.

agora - volto - com caneta - pra pintar de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta e bran-
co.

                                                                                -

livre arbitrio e' um jeito bonito de chamar o caminhar-se rumo ao que podera' acontecer. 
(C.G.Jung com modi  cações)

foto: Débora Cardoso, edição em paint: Ale R.carta escudo do sul: Jamie Sams



 se fosse possível isolar as forças

Não é possível isolar as forças, tudo está entrelaçado, mas, só por festa, pensemos como se pudéssemos:

número: Se a coreogra  a aparece em nível emocional, a gente sente e transmuta em ações corporais, neste 
caso você pega o que te impeliria a dançar coreogra  camente e aumenta a potência de outra ação. Por outro 
lado, o murro de volta também é poético, vá lá.

Exemplo: Você  ca com uma raiva  lhdput, se ela te colocar pra dançar vc pode revidar o soco no ato, mas se 
você tiver esse impulso dentro poderá fazer um desenho com o seu sangue na parede.
(exemplo inspirado no que contou Wagner Ferraz que lhe contou seu orientador professor da matemática)

número: Se a coreogra  a aparece em nível social a gente  nge que se permite dançar essa musiquinha pra ter 
mais potência pras ações, ou não permite e mete a cubeta pra fora. O mais efetivo pra mim pareceu devi-
rar em linhas limítrofes e tênues, transitando por dentro e por fora da coreogra  a estabelecida e das caixas 
abertas, semi-abertas ou fechadas (teatro, museu, parede-rua, calçada, casa, parque, bar), dilatando o que é 
socialmente aceito e o que eu mesmo me permito dentro daquilo que penso ser proibido/permitido, - de que 
forma me abordará a polícia? -, etc.

Exemplo: Os panopticones da minha cabeça diriam que serei reprimidx se andar de quatro apoios na Rua dos 
Andradas.

“Bueno, você pede pra um amigo  lmar você durante a ação e ela será colocada em outro lugar nas vistas dos 
policiais que moram nas vistas”

número: Se a coreogra  a aparece a nível macropolítico, a gente funda um novo partido de contra-diresquer-
da, não, a gente estoura o cano por dentro no devir microbiopolítico do desejo.

(um tema foda esse, não sei bem como fazer, acho que o melhor é transitar em ações diretas de combate 
estratégico e macropolítico e seguir recriando formas alternativas de viver, tudo ao mesmo tempo ou pelo 
menos num mesmo dia.)

Exemplo: A gente grita e pixa e vomita e caga e pinta e faz greve e revira e invade e chuta e cospe FORA TE-
MER e  ca ligado nos amigos que tão ligados na Mídia Ninja e ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo 
faz uma vaquinha entre ‘todos’ pra comprar um beco, anarquiteturando mattando clarkeando; obviamente, 
para deixá-lo como beco...

número: Se a coreogra  a vem pra você dançar tipo cópia de outro corpo, a gente vê bem se serve pra nós, a 
gente vê bem se não é militarizante xenofóbica imperialista e meritocrática, e rouba movimentos pra nossa 
dança IMpessoal, ou a gente suspende tudo isso que vem de fora e deixa o corpo ser dançadx, esquecendo 
nossos nomes e deixando a memória não-histórica tomar conta de nós, escutamos as paredes, deviramos 
bicho ou prédio, voamos e temos os pés como inteligência, os pés te levam, não é você que leva os pés.
Em resumo, na dança, a gente só se entrega praquilo que vem com força su  ciente pra nos fazer tremer, arre-
piar, extasiar, etc. a gente se permite ser dançadx; tlgd?

Quando digo nós estou falando dos m’eus corpos neste mesmo corpo, nada separado, mas vários, cê me en-
tende?

foto: André Olmos



 PIXelO

os pixos son mi japon writing/
reading, que me ensinam tudo, 
sin entender.

-

pixo como tatuagem forzada 
no corpo `alheio`. Vc dorme e 
acorda tatuado, que tal?

 casa = corpo = alma

extensiones del cuerpo, capas:
                                                           
(fascias, musculatura, muscu-
latura  na, ossos, alma)
                                                       
-              -  visceras, organos, 
cartilagens, sangre, celulas, 
tejidos... -

          corpo = mente = corpo       
-
                                                  -
vazio, magma, agua, terra, 
pele (membrana - dentro do 
corpo/ dentro do espacio - a 
parte mais profunda, talvez), 
tatuagem, roupa, ar, habitat, 
ambiência, environment, meio 
ambiente, cosmos.

espacio es cuerpo.

design urbano e' coreogra  a.





 Fred Wesley and the B.J.'s

-

Are you somebody?

Damn right I am somebody.

-

diálogo na faixa de mesmo nome, 
que dá titulo ao disco do Fred Wesley.

fotos: Larissa Lewandoski
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 esse post foi o que eu mais gostei de ter escrito
concluindo sem concluir, 

- e eu já disse isso antes -

uma performance parece ser uma atuação  num meio social 
(o que é bem diferente de dizer que é uma atuação no meio social)

um ritual é uma atuação num meio social num caráter revolucionário em relação ao cotidiano 
e à percepção da passagem do tempo nos substratos do corpo

uma fubangagem é a volta ao que é alegre e menor, inacabado e imperfeito

.

demorou um tempão mas o tempo não existe bem disse meu velho meu velho que disse que sentia
que não ia passar dos sessenta e faltaria pouco então mas nem a morte nós sabemos ele disse,
o que vem depois... 
nós passeamos pelo centro, conversando, ele viu a instalação de sal e
quis saber o signi  cado daquilo, viu o sal na esquina demo-crática e me disse que o primeiro 
dinheiro - primeira moeda além da troca - que existiu foi o sal e daí veio a palavra salário. 
Eu senti que limpou muita coisa minha mesmo.
O tempo parou e avançou décadas ao mesmo tempo, 
ontem não existe mais, quando o amanhã chegar será um 'hoje', foi o que ele disse...
Coisas simples, de boteco. 
A minha mãe passou lá na esquina sem chinelos, como quem estivesse na praia mesmo, 
foi tão bonito isso tudo.
Eu entendi a não hierarquizar minhas ações, comer um pastel é tão importante
quanto despejar 500 quilos de sal grosso, entre crática e ceee, que é tão importante quanto ativar um esta-
do louco de ser bailado por forças que ainda não sei nomear bem e que me fazem dançar dilatando minha 
energia a ponto de te tocar antes de te tocar com a pele e etc. etc.
Eu nem tinha visto mas a sala que acabou sendo da instalação, porque o corredor combinado tinha vaza-
mento de esgoto e por mim tava ótimo que tivesse esgoto porque no início a pesquisa era mesmo chamada 
corpo de bueiro, junto com a tia sami e tal, mas daí como eu dizia a sala que acabou sendo depois se cha-
mava tempo e energia. Achei genial. Fui descobrindo aos poucos os signi  cados que a instalação tinha pra 
mim e aquilo que podia disparar nos outros, e o lugar de soltar as signi  cações todas também, gostei da vida 
daquilo e de ela ser interferida, ser co-criada a cada visita nela, soltar o poder sobre a 'obra', entende, deixar 
que seja de quem a encontra a cada vez, que a encontrará modi  cada pelo anterior e tal, não só energetica-
mente, quero dizer, uma pena que eles tiveram tanto medo de arranhar o chão ou deixar marcas, porque eu 
sabia que não ia acontecer mas então tive que revestir de plástico-bolha embaixo do sal e assim perdemos 
um pouco do jogo in  nito,  camos com mais limites, mas os limites que levaram a coisa a ser como foi, os 
limites que são a graça da liberdade, os limites bailaores e imprevisíveis, quero dizer; ter que sair do corredor 
do subsolo, ir pra outra sala, achar que ia faltar sal e migrar pra madeira, ter que revestir o chão de plástico, 
tudo isso criou o que foi pra começar, até o ponto que a coisa foi se recriando por todos que compraram o 
jogo ali proposto. En  m, a coisa não acabou, não sei agora como ela está, pensei em performar lá no último 
dia, assim como  z no primeiro, não, um pouco diferente, no primeiro eu entreguei o peso e  quei rolando 
muito lento, daí aconteceu um estado de não-tempo mesmo, um zero , cheguei num zero, cheguei num zero! 
no outro acho que eu vou dançar sendo dançado, com muita energia, pá; ah, coloquei um tecido pra ser usa-
do como venda também, ganhamos um monte quando as artes deixam de ser somente visuais, conceituais, 
ou signi  cais, entende?  
O sal acabou sendo lebre, sem eu escolher, apenas porque era o mais barato, e teve
muito que eu percebi dos campos sutis aí, a infestação de abelhas na montagem e tudo,



tudo relacionado ao bóis, que foi o motif inicial, eu queria que fosse todo chão branco de sal grosso e eu queria estar 
lá deitado junto com uma lebre viva, e a coisa ia se chamar como ensinar arte para uma lebre viva, mas daí foi dife-
rente e eu achei ótimo, e igual os campos invisíveis tão todos lá, é só sentir, de alguma forma sair da representação, 
voltar pra ela, brincar com ela, mandar que se foda, etc.

- babbum -

-

Antoninho pequeninho se vestiu e se calçou, sua mãe lhe perguntou: aonde vai Antoninho? 
vou buscar o ----------- que eu perdi...

Se milagres desejais,
Recorrei a Santo António;
Vereis fugir o demónio
E as tentações infernais.

Eu só quero que Deus me ajude
E o menino também
Pois a rosa é uma  or, a  or é uma rosa
E o menino não é ninguém

Recupera-se o perdido.
Rompe-se a dura prisão
E no lugar do furacão
Cede o mar embravecido.

Olha o menino

Todos os males humanos
Se moderam se retiram,
Digam-no aqueles que o viram,
E digam-no os lusitanos.

Há seis mil anos que o homem vive feliz
Fazendo guerra e asneiras
Há seis mil anos que Deus perde tempo
Fazendo  ores e estrelas

Recupera-se o perdido.
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furacão
Cede o mar embravecido.

Olha o menino

Pela sua intercessão
Foge a peste, o erro, a morte,
O fraco torna-se forte
E torna-se o enfermo são.

Eu sou um homem sincero porque nasci
Cresci e vivo livre
Homem sincero quero morrer

Nascer e viver livre

Recupera-se o perdido.
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furacão
Cede o mar embravecido.

Olha o menino

Glória ao Pai¹, e ao Filho², e ao Espírito Santo³.

Recupera-se o perdido.
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furacão
Cede o mar embravecido.

Rogai por nós, bem-aventurado António.
Para que sejamos dignos das Promessas de Cristo.

-

¹ Sutil/Invisível 
² Denso/Manifesto  
³ Entre/Movimento

feliz aniversário meu  amor

- babbum - 



 imagens pixeladas

-

as imagens pixeladas me interessam que assim apareçam na tela de um computador, celu-
lar, android ou ou algo que os valha...

                                                        thank you



 SAL
depois de uma ação na rua e uma instalação, ou seja, depois de quinhentos quilos de sal despejado em psicomágia, a 
Zanatta me avisou que o sal lebre tem um site que fala sobre o sal, daí eu transcrevi aqui, sem as fotos, ok.

A água do mar tem 26 milhões de toneladas de sal por quilômetro cúbico, uma reserva inesgotável. Existem outros sais 
sólidos diluídos no mar, mas o cloreto de sódio representa 77% do total. O sal comum, ou cloreto de sódio, composto 
químico designado pela fórmula NaCl, é encontrável também em minas subterrâneas e na superfície terrestre, como 
resquício de mares evaporados.

Mineral não energético mais produzido e utilizado pelo homem depois do minério de ferro, o sal oferece mais de 
14.000 aplicações em suas diversas formas, a maior parte delas na indústria química. É empregado na fabricação de 
cloro, soda cáustica, ácido clorídrico, vidro, alumínio, plásticos, têxteis, borracha, hidrogênio e celulose, entre outros 
itens. O sal também é largamente utilizado in natura na indústria alimentícia, na alimentação humana e animal e na 
preservação de alimentos. Apenas 5% da quantidade extraída é consumida como sal doméstico.

Elemento essencial à vida e indispensável ao funcionamento do organismo, o sal está presente em 2/3 dos líquidos ex-
tra-celulares e mantém o equilíbrio de água entre o interior e o entorno das células. O sabor do sal estimula a produção 
de saliva e dos sucos gástricos, essenciais para a digestão, além de auxiliar a absorção de nutrientes e de contribuir no 
processo digestivo. Carência e excesso de sal provocam desequilíbrios no organismo. A dose necessária a cada indiví-
duo varia segundo características genéticas, alimentação e tipo de vida, mas situa-se, geralmente, em torno de 5 gramas 
por dia.

A pureza do sal muda segundo sua origem. O sal de mina contém entre 95% e 99% de cloreto de sódio. O evaporado 
mecanicamente e o evaporado ao sol apresentam em geral pureza acima de 99%. O sal evaporado feito com salmoura 
puri  cada atinge o mais alto grau de pureza - em alguns casos, mais de 99,99% NaCl.

O sal grosso produzido pela Norsal é obtido através da evaporação solar da água captada no Oceano Atlântico. O uso 
de energia em sua produção é baixo, restrito ao necessário bombeamento da água do mar para os evaporadores da Sali-
na. Após essa etapa, o sal e os ventos constantes na região de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte, cuidam de 
todo o processo de evaporação.

Com a natureza agindo intensamente, são mínimas as marcas de carbono deixadas por nossa empresa em compara-
ção com os outros métodos de produção do sal grosso, fazendo com que nossa atividade seja sustentável e amigável ao 
meio ambiente.

-

Os registros do uso do sal remontam a 5 mil anos. Ele já era usado na Babilônia, no Egito, na China e em civilizações 
pré-colombianas. Nas civilizações mais antigas, contudo, apenas as populações costeiras tinham acesso a ele. Mesmo 
assim, estavam sujeitas a períodos de escassez, determinados por condições climáticas e por períodos de elevação do 
nível do mar. A tecnologia de mineração só começou a se desenvolver na Idade Média. Escasso e precioso, o sal era 
vendido a peso de ouro. Em diversas ocasiões, foi usado como dinheiro. Entre os exemplos históricos mais conhecidos 
 gura o costume romano de pagar em sal parte da remuneração dos soldados, o que deu origem à palavra salário. Por 

ser tão valioso, o sal foi alvo de muitas disputas. Roma e Cartago entraram em guerra em 250 a.C. pelo domínio da pro-
dução e da distribuição do sal no Mar Adriático e no Mediterrâneo. E, após vencer os cartagineses, o exército romano 
salgou as terras do inimigo para que se tornassem estéreis. Cerca de 110 a.C., o Imperador chinês Han Wu Di iniciou o 
monopólio do comércio de sal no país, transformando a "pirataria de sal" em crime sujeito à pena de morte.
O monopólio e o peso dos impostos sobre o sal foram estopim de grandes rebeliões. Na França, a elevação de uma taxa 
criada em 1340, chamada gabelle, ajudou a precipitar a Revolução, em 1789. Séculos depois, na Índia, as taxas abusivas 
cobradas pelos ingleses encorajaram o movimento da desobediência civil, liderado por Ghandi, na década de 1930.
Em alguns países europeus, a exploração e o armazenamento de sal foram delegados a monastérios. O mais antigo 
documento conhecido sobre o sal português, do ano de 959, é uma doação de terras e marinhas de sal feita por uma 
condessa a um mosteiro. A mina de Wielickzka, na Polôna, uma das mais antigas do mundo e considerada patrimônio 
cultural da humanidade pela ONU pelas esculturas feitas em suas paredes, foi iniciada no século XI com uma carta de 
mineração conferida pelo estado ao monastério de Tyniec. Como Portugal possuía salinas, tratou de exportar seu sal 
para as colônias e de proibir não apenas a extração local, como o aproveitamento das salinas naturais. Os brasileiros, 



que tinham acesso a sal gratuito e abundante, foram obrigados, em 1655, a consumir o produto caro da metrópo-
le. No  nal do século 17, quando a expansão da pecuária e a mineração de ouro aumentaram demais a demanda, a 
Coroa, incapaz de garantir o abastecimento, permitiu o uso do sal brasileiro, desde que comercializado por contrata-
dores. A partir de 1808, quando D. João VI, ameaçado por Napoleão, transferiu para o Rio e Janeiro a sede do impé-
rio português, a extração e o comércio de sal foram permitidos dentro do reino, mas persistia, ainda, a importação. 
As primeiras salinas arti  ciais começaram a funcionar no Brasil depois da independência. Vestígios do monopólio 
salineiro ainda perduraram por todo o século XIX, e só foram completamente extintos depois da proclamação da 
República. Um dos primeiros registros de que as salinas naturais do Nordeste brasileiro chamaram a atenção dos 
portugueses é o relato de um capitão mor, Pero Coelho, em 1627. Derrotado por piratas franceses numa batalha na 
serra de Ibiapaba, no Ceará, Coelho recuou suas forças para o litoral, e encontrou – na região onde se localiza hoje o 
município de Areia Branca – extensões de sal su  cientes para abarrotar muitos navios. Em 1641. Gedeão Morritz, o 
chefe da guarnição batava no Ceará, chegou às mesmas salinas e, a partir daí, os holandeses, que em seus primeiros 
anos no Nordeste importavam sal, trazido pelos navios da Companhia das Índias Ocidentais, iniciaram a extração 
local. O sal do Rio Grande do Norte só começou a ser comercializado em outras províncias a partir de 1808, com a 
suspensão das proibições por D. João VI. Na primeira metade do século XX, diversos problemas di  cultaram esse 
comércio, entre eles o elevado custo de transporte, que tornava o produto potiguar mais caro do que o importado.

Grandes investimentos na década de 60 e o aumento do consumo de sal pela indústria criaram condições para a mo-
dernização do parque salineiro. Em 1974, foi inaugurado o Terminal Salineiro, que ainda hoje escoa por via marítima 
boa parte da produção do estado.

-

Na alimentação

O homem pré-histórico obtinha sua dose de sal graças à carne crua de suas caças. Foi a passagem para a agricultura 
e para uma alimentação à base de grãos que introduziram a necessidade de complemento. O sal teve grande impac-
to também na história das civilizações: graças ao seu poder de conservar os alimentos facilitou a sobrevivência e a 
mobilidade das populações. Antes da Idade Média, pescadores holandeses já sabiam salgar o arenque para armazená-
-lo, tornando o peixe acessível longe do mar e durante o ano inteiro. O bacalhau salgado também é anterior à Idade 
Média.
No artigo “Na Bahia Colonial”, Taunay descreve o entusiasmo do viajante Pyrard de Laval na Bahia, em 1610. “É 
impossível terem-se carnes mais gordas, mais tenras e de melhor sabor. (...) Salgam as carnes, cortam-na em pedaços 
bastante largos, mas pouco espessos (...). Quando estão bem salgadas, tiram-nas sem lavar, pondo-as a secar ao sol; 
quando bem secas, podem conservar-se por muito tempo.”
Os indígenas brasileiros não conheciam o sal. Era das carnes da caça que vinha a porção de que necessitavam. Seus 
temperos eram as pimentas, e seu método de conservação era o moqueio – defumação lenta sobre braseiro de folhas 
e gravetos. O sal foi introduzido no Brasil pelos portugueses e seu emprego como conservante in  uiu decisivamente 
na ocupação do território brasileiro. O charque, ou carne-seca, foi a base da alimentação dos boiadeiros do Nordeste, 
que avançaram pelo interior em direção ao sul, em busca de terras para a pecuária, e dos bandeirantes paulistas, que 
tomaram o rumo noroeste, em busca de novas riquezas.

Nos rituais

O sal está presente em rituais religiosos de diversas épocas e civilizações. Foi usado por gregos, romanos, asiáticos 
e árabes. Mas talvez nenhuma tradição lhe tenha dado tanto destaque quanto a judaico-cristã. O Antigo Testamen-
to menciona o sal com freqüência, ora no contexto da vida prática, ora simbolicamente. Sal signi  ca, por exemplo, 
pureza e  delidade. No Novo testamento, a menção ao sal torna-se mais metafórica. Jesus diz a seus apóstolos - “Vós 
sois o sal da terra”.
Até o início da industrialização e em diferentes civilizações, o sal na mesa signi  cou prestígio, orgulho, segurança 
e amizade. A expressão romana para exprimir ser in  el a uma amizade era “trair a promessa e o sal”. Desde aqueles 
tempos a ausência de um saleiro sobre a mesa representava um presságio, tanto quanto o sal derramado. Ao pintar 
sua famosa “Santa Ceia” Leonardo da Vinci tratou de colocar diante de Judas um saleiro derramado.
Abolido por Lutero no ritual de batismo da religião protestante ainda no século 16, o uso do sal perdurou no bati-
zado católico até 1973, simbolizando a expulsão do demônio e o sinal de sabedoria sobre o recém-nascido. Ainda 



hoje, as batatas e ovos cozidos servidos no Pessach, a Páscoa judaica, são regados com água salgada, que simboliza as 
lágrimas derramadas pelos judeus na travessia do deserto, durante a fuga do Egito.

Nas bruxarias

Nas crenças populares, ele é um ingrediente obrigatório para afastar demônios e feiticeiras. No Brasil, senão uma práti-
ca, o banho de sal grosso é uma expressão comum para designar proteção contra o mau-olhado. Recipientes com sal e 
uma cabeça de alho podem ser vistos com freqüência não apenas em casas, mas também em lojas e escritórios. A  nal, 
que las hay, las hay...
Acredita-se que foi a Igreja que tomou emprestado esse uso para seus rituais, sobretudo os de exorcismo, e não o 
contrário. A explicação de um demonólogo francês do século 16 para os poderes anti-diabólicos do sal: “ele é a marca 
da eternidade e da pureza, porque jamais apodrece ou se corrompe. E tudo o que o diabo procura é a corrupção e a 
dissolução das criaturas, tanto quanto Deus busca a criação. Daí a obrigação, pela lei de Deus, de colocar sal na mesa 
do santuário...”
Povos antigos atribuíram ao sal poderes afrodisíacos e acreditavam que sua carência reduzia a potência sexual dos ho-
mens. Uma gravura satírica francesa do século 16 mostra mulheres de diversas classes sociais numa atividade insólita: 
debruçadas sobre maridos sem calças, que esperneiam, aprisionados em barris, elas esfregam com sal, vigorosamente, 
suas partes íntimas.
Até hoje é grande o número de superstições em torno do sal. Algumas delas:

    O saleiro passado de mão em mão a outra pessoa da mesa traz má sorte. No Brasil, recomenda-se que ele não seja 
levantado da superfície da mesa. Nos Estados Unidos, existe o ditado “passe-me sal, passe-me sofrimento”.
    Jogar sal afugenta os vampiros.
    Usar um sachê de sal pendurado no pescoço afasta os maus espíritos.
    Derrubar sal traz má sorte, a menos que se jogue uma pitada por cima do ombro direito.
    Para afastar maus espíritos, joga-se sal por cima do ombro esquerdo.
    Cada grão de sal derrubado equivale a uma lágrima. Para evitá-las, leva-se imediatamente o sal derrubado para uma 
panela no fogo. Isso bastará para secar as lágrimas.
    Emprestar ou pedir emprestado sal ou pimenta destrói a amizade. É melhor oferecê-los e aceitá-los como um pre-
sente.
    No oriente médio acredita-se que quando duas pessoas comem sal juntas, formam um vínculo. Por isso, usa-se sal 
para selar um contrato.
    No Havaí, a pessoa que volta de um funeral polvilha sal sobre si mesma, para garantir que maus espíritos que ron-
dassem o defunto não a acompanhem em casa.
    No Japão, espalha-se sal no palco antes da apresentação para evitar que maus espíritos joguem pragas sobre os ato-
res.
    Em muitos países espalha-se sal no umbral da porta de uma casa nova para impedir a entrada de maus espíritos.

foto: Alessandro Rivellino



 mi barco navega en tus playas - 2008 archive
O camaleão do galho seco

Tirava a sujeira d’entre os dentes com uma faca de ponta,
mirando-me num espelhinho imaginário que segurava à minha frente.
Em seguida, coloquei-o no bolso.
Depois de muito tempo, deitei ao chão.
Fiz uma careta, pq pensava tê-lo quebrado.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Porque diabos o proibido é imbuído em nossas ocultas percepções(culturas percepções) do imagético real do 
chão que inventamos pra pisar e nossas interrogações muitas vezes tem ponto  nal.

Jamais poderia deixar conduzir a coisa. Não podia permitir, inicialmente, a con  ssão.
Mas com o tempo, e o cansaço da consciência idiota dominadora,

Conseguimos ver, eu e os eus, que não dominar é conseguir.
Fazer a coisa, qualquer coisa.

Lamentos lamúrias e compaixões foda-se ninguém sabe o que signi  ca compaixão,
Passione sentir com sentir junto com a pessoa

Sair de si não mas colocar-se por aí em cada joelho que dói, em cada catecismo torto, em cada momento 
escapatório, em cada mijo coagulado na calçada.

Mas é o pedalaço, o coturno e o pedalaço na porta.

Mas onde está a guria, sumiram com ela, sumiram com minhas botas, e agora não sei, de  nitivamente não 
sei o que vestir nos pés. E sem calçado ou sem a ausência consciente deles, como podemos usufruir de nossa 

personal-idade?
=

Agradeço imensamente à pele negra,
Ao bater dos tambores,
à língua que não processo racionalmente, mas entendo.
As negras graves ao fundo,
o bandolim doido.
Agradeço todo  uxo de consciência e alteração vibracional que me provoca.
Ossos já mortos, mas alguma entidade etérea viva na sua música.
Sem mais palavras porque já disse que elas não dizem.
Obrigado, Ali Farka Touré.

 acho que é muito pouco usar palavras, 

                          mas elas são um dos códigos que nos restam pra decifrar

        o que elas mesmas deixam de dizer.

escrito em 2008 
por alguém que tinha o mesmo nome 

registrado em cartório
 daquele que está aqui agora metendo o tachado e o itálico..

foto: Alessandro Rivellino

foto: Alessandro Rivellino



 GRACIAS SILVIA B NUNES GRACIAS SILVIA B NU-
NES

 gracias Silvia B. Nunes, aqui-agora revelo tua oração:

Oração à Balestreri W:

Ó puríssima Balestreri W., orientai-me.
Orientai-me para que não sucumba ao tédio franco-brasi-
leiro, orientai-me para que possa defender-me da/na banca 
mediante suor (suor não é metafórico).
Orientai-me para que eu despiste a falta de aventura em 
saber meus objetivos de pesquisa. 
Sede minha guia, a partir de encontros, com  ocadas de 
banana ou não, em processos criativos com Caetano Veloso 
ou não, para que não empilhe a biblioteca de dados infor-
mativos, para que eu seja PIÁ (PIÁ em guarani quer dizer 
coração, âmago ou víscera.)
Para que possa realizar uma pesquisa ou pensamento que 
não seja sobre algo, mas que seja algo. Que dê a emoção ao 
leitor-performer, pra este ou esta ou estx sentir o que quiser 
ou sentir nada, que saberá a potência de ler comendo maçã 
embaixo do chuveiro, ou para que nem mesmo a letra seja 
importante e que encontre a linguagem de onde veio e a 
primeira dança do Bisão.
Que o serviço prestado seja respirar, levar-nos a não-enten-
der, porque assim, não-entendendo seguiremos para dentro 
da vida percebendo o que realmente nos importa nesse 
gerúndio de estar vivo, sempre sitespeci  c.
Dou-te graças pela liberdade que sinto, dou-te graças, ó pu-
ríssima, pelos ensinamentos para jogar, ó Balestreri, assinai 
minha performagem e concedei a possibilidade da criação 
desbancar a descrição, e bancai ó puríssima, aquilo que 
minha intuição sugere e que até mesmo eu duvido que possa 
ser aceito na “Acadimia”.
Sabes e sentes o quanto estou em pesquisa, o quanto a respi-
ro e sou respirado por ela.

Assim, agradeço-te a con  ança e rogo-te, de uma vez por 
todas, que proteja-me:
  ligrana. 

foto: Alessandro Rivellino
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 ESSE BLOG TB É MINHA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

gracias a todos os que tem nome
gracias Àquilo que não tem
gracias aos que tem nome mas não dá pra ver
gracias à con  ança geral de que os trabalhos esses são muito maiores e menores que eu
e que eu já seja pergunta obsoleta

.

O Ipê amarelo 'da' Cláudia, incompletando o seguir inteiro
muito do inconsciente conscientizando a outra-zona
selvagem que não se clareia por gosto,
as novas selvagerias que ainda vamos inventar, 
aquilo que bate e não cai no ortodoxo de novo,
não o reativo mas o ativo em passividade exacerbada
qualquer coisa
antes do limite podendo ser  mais limítrofe
talvez
 quando vem de escolha deliberada que potencializa a vida,
ou
qualquer coisa além das fronteiras do jardins da razão como disse o chico;
agora com a provocação dela, eu vou performar por cima do que já é performance, vou suar, vou perfurmar, que 
bom que foi assim.
Então tá marcado, quarta agora, às dez da manhã, vou ser dançado por algo
ali na sala de sal que eu queria que estivesse aberta pra ser re-feita por quem a
visita, sem minha interferência, mas então eu vou lá pra seguir uma espécie de coreogra  a
que diz que eu devo me mover e ser assistido,
bueno, esse vai ser um presente pra Mônica.
Aproveitar o ensejo pra ser dançado ou dançar loucamente.
Algo ali tem que morrer.
ter que já não me interessa mais...
Vou dançar bem de boas, isso que eu vou fazer.
E pro LUME vai ter (tem que) uma síntese; igual,
não vai ser uma foto da minha bunda,
de uma nádega minha escrito
SIN e na outra TESE,
não,
vai ser um axioma reduzido das coisas que mais se impregnam
nos foguetes espatifados que eu estou,.



Em algum momento eu pensei, 'ou eu paro de pesquisar e começo a fazer um tra-
balho acadêmico, ou eu continuo pesquisante e tento que isso valha na academia', 
acho que foi uma ida e volta e eu só pude seguir pela segunda opção, neste momen-
to, e mesmo assim criei novas ruas e um seguir desenhando de skate no ar..., assim 
que a coisa foi se dando e desdobrou nesse blog aqui, que agora é dissertação de 
mestrado também, e isso é só uma camada da lasanha.
Eu acho que o mais forte e o que eu mais gostei mesmo foi tomar café, transpor-
tar a mesa, falar com as indiazinhas e comprar as marcelas, que depois todos que 
quiseram levaram pra um cházinho que vai ser, quando eles tomarem, esse sim um 
processo de  nalização da pesquisa, não, quando mijarem, daí vai ser; foi bom ouvir 
e quero agradecer: a cláudia, o mesac, a sílvia, a mônica, a roberta, a débora, o jon, 
o ernesto, a nati, o alessandro, a krishna, a débora, o brunera, o diego esteves, o lucas 
reis, a jana, a raquel, a abelha, a borboleta, os que perguntaram o que era aquilo e o 
que signi  cava, e os que não disseram mas estavam e os que não estavam que estavam 
também, o dyego, a naiane e mais uma pá de gente, o tuin e a galera de lá, a tia do 
restaurante,
mas especialmente à sílvia, à sílvia especialmente.

-
-
-

 viva ao rebelde e revolucionário;
que

siga compassivo e compreensivo.

(gracias Bárbara Andrade por essa)

-
-
-



 gesto é o meio sem  nalidade
ele se basta
como na dança,
por isso o gesto abre a esfera da ética
própria do homem.

- Agamben dito por Peter Pál Pelbart -

renúncia ao mundo como signo de uma resistência...
gestos que a  rmam algo essencial do próprio mundo...
surdez que é audição...
cegueira que é vidência...
torpor que é uma sensibilidade exacerbada...
apatia que é puro pathos...
fragilidade que é indício de uma vitalidade superior...

- Peter Pál Pelbart falando com referência em algumas 
personas esquálidas... -

- - -

"zona de opacidade opressiva"

sem sentido, sem intenção, sem  nalidade . . .

o corpo como aquilo que não aguenta mais...

não aguenta mais tudo que o coage por dentro ou por 
fora
...
processo civilizatório como domesticação do homem, 
a ferro e fogo, resultando nesta forma-homem que co-
nhecemos

- Peter Pál Pelbart falando a partir de suas re  exões 
em Nietzsche -

-

processo silenciador dos ruídos do corpo...

- - -

imobilidade

e

esvaziamento

para dar passagem a outras forças

o corpo exalando forças inconscientes que 
emergem à  or da pele

como pode ter um corpo a força de estar a altu-
ra de sua fraqueza?
ao invés de permanecer na fraqueza de cultivar 
apenas a força...

- Peter Pál Pelbart -

- - -

tachados itálicos e sublinhados "meus"...
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LUZ SOMBRA SALÁRIO



 Não é lineaaaar o movimento do butÔÔÔÔ

movimento e paragem, 
linha tênue entre acordado e dormindo, 

 questões sobre controle e entrega, 
controle do corpo e necessidades  siológicas, 

entre da cultura e biológico, 
sistema erótico da imagem em margem, 

sitespeci  c e rompimento,
 etc. etc. etc.

liberdade e disciplina, 
todas dualidades que não existem, 

não é binário, 
foda-se a equação  porque não é lineaaaar, cê tá me entend- - - - çkjl lf

- - -

os movimentos involuntários 'dele' parecem com os m'eus quando alguns butôs se ativam em mim;
esses espasminhos dão um  erte ao que pode vir a ser uma movimentação que nasce se desdobra de uma rela-
ção não hierárquica da consciência ou controle por sobre o corpo e o movimento. 

-

foto: André Olmos ou Roberta Fofonka



 HOKA HEY

-

HOKA

 HEY

!

-

hoka hey = hoje é um bom dia para morrer, em sioux, quando os índio véio iam pra guerra contra exércitos 
muito mais numerosos eles gritavam isso; é um grito de desejo e de potência e de abundância, de coragem 
daqueles que tinham a morte do seu lado,
 não há como temer a morte e ter uma vida plena, me disseram...
soube disso quando morri em um caixão rosa, que a Tania Alice me preparou, na minha lápide eu escrevi 
gracias a lo que va venir, mas hoje acho que eu trocaria por quiero seguir bailando. . . 

GRACIAS TANIASIOUXLICE 

foto: André Olmos
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comentário do mesac.
te amo mesac.

foto: André Olmos



 correra esmo
Linda palavra essa,   ESMO.

[ la forma viene del bailar sin forma...]

eu saí pra correr, daí eu decidi correr e decidir pra onde ir durante a corrida, em cada passo eu 
sentia pra onde ir no próximo, na esquina mesmo me deixava ser decidido para dobrar ou não, 
para cá ou paraláx.

Isso me deu a presença dos aclives das ruas, das cores das camisetas, do vento, me fez descobrir 
cada pedaço de ruas que eu não conhecia, aqui do centro histórico.

- ai que bo ni ti nho -

até o tempo  car bem perto, curto, presente, sem tempo, thinslices, tá ligads?

Então quando quis eu parei e comecei a me alongar ali mesmo, tinha uma árvore que me ajudou, 
tinha um som tocando perto, que eu escutei, vi uns pixos e um vão entre prédios que me deu von-
tade que fosse pra sempre daquele jeito, lembrei do GORDONMATTA-CLARK e etc.

.

Eu me deparei de novo com a equação A + B = C.

Ou seja, duas coisas se juntam e viram outra coisa.

Mas daí eu pensei num relacionamento amoroso e tal, e pensei, peraí, neste caso eu acho que o 
lance é A + B = AB ; porque tamo os dois(no caso de pudéssemos isolar  as forçase sermos dois) 
inteiros, cê me entende?

...

Mas depois passou mais tempo e eu caí na real...

A + B = C

& também

A + B = AB

tudo ao mesmo tempo agora, cê me entende?

.

o que quero dizer é que não é isso ou aquilo...
sim ou não...                                                                                                                                                     

tem uma caralhada ou bucetada de coisas no meio de tudo isso,  matizes e cores ao invés de núme-
ros,
cê me entende?

me dei conta também que quando a gente(eu) acha(acho) que já não dá mais, daí salta um estado 
de dança muy bueno, em vários sentidos, depois da desistência, tipo assim...

 ihawana ahouieee huhu ho heio heu

foto: Roberta Fofonka



Foi só continuar movendo, não estagnar, fechei os olhos e come-
cei a rolar, daí eu encontrei uma mulher que era homem e a gente 
teve uma dança de bro's que me fez crer neste espaço depois da 
merda. Tipo o susto do cogumelo quando bróta. Eu não quereria 
parecer Rípi mas foda-se. Foda-se quereria parecer punk mas não 
me importa. Não importar-se pareceria evoluído ou rajinishi e ser 
evoluído é a coisa mais estúpida que eu já tentei ser...

Amo minha plena coisa-torta-de-agora-rumo-ao-Vazio.

"Vamos nessa porque a onda vem do mar e não da gente."

"Tudo que eu não lembro sem palavra não existe."

"o resultado é um 'recuerdo' do que a obra pretende"

1a: menos esforço = mais força

2a: menos é mais

3a: não há repetição

4a: performance é inclusão

5a: solta tu brillante idea

o menor movimento possível de ser percebido e o menor som es-
tão muito perto do lugar de onde vem o movimento este e o som, 
e  car neste lugar por certo tempo é criativo, me parece...

-

INstrução para entrar em contato com esta pesquisa:

Na próxima vez que urinar, preste muita atenção nas sensações 
provenientes deste gerúndio.

...

Buena suerte na vida, eu te desejo isso de coração. Digo, m'eu 
coração deseja isso pra algo em vc.

 m'eu pé e m'eu rim esquerdo e m'inha consciência tão nivelados, 
tipo assim...

anarquitetura dos/nos corpos, tipo assim.

foto: André Olmos



.    .     .

encontrar o invisível
encontrar aquilo que não tem 
nome 
ou que não poderia ser nome-
ado

no visível
e 
naquilo que deram nomes, 
ok.

Então toma meu chute no teu 
estômago pra tu vomitar esses 
pássaros que tavam presos no 
teu peito.

TOMA!

WUUUSH.

.

tchau.



 spiritu

-

desde mi espiritu

hasta tu espiritu

-

espiritu = espírito = corpo ou soprocorpo

-

    Silvia B em 9 de abril de 2017 16:27 :

    Spirits
    

foto: Alessandro Rivellino



 RESULTADO

RESULTADO DA PESQUISA ADVINDA DA PRÁ-
TICA DE QUATRO DIAS SEGUIDOS DANÇANDO 
OITO HORAS SEM PARAR E NO QUINTO DOZE 

HORAS SEM PARAR: 
(JAMAZO DA GAMBOA EM FEVEREIRO DE 2017)

Dancei tanto que não me ‘lembro’ de nada.

:P

-

hey a he hey ahah

hey ahah hey 
heyhouhah

hheiahahheiahhhei

Ü

heia macareia

-



 be you nce
-

o resultado é um 'recuerdo' do que a obra pretende 

- em crossedwords - 
los amigos de mattaclark

 Rádio e Chá - velhas tecnologias - assim 
como Luz e Sombra, cê me entende?

 foto de AleRivchico 
em Baires 
em 2016, 
câmera tosca, 
título da foto: entranhas abelhas

...uma postagem pode ser um ato de bruxaria



 a gente tem mais é que comer morar

Não é tanto pra coluna vertebral da pesquisa, senão para axiomas, redes, impulsões de sistema nervoso e rami  ca-
ções, como os pontos de aglutinação das linhas de força...

, agora estou vendo o que fazer com a estrutura interna que se necessita ter pra lidar com a liberdade. 

Quero que a responsabilidade de qualquer costura seja tua, que tu seja quem cose ou cozinha essa ferida aberta aqui, e 
que siga incompleta, rota,

 tudo que não tenha chance de  car em pé sem relação íntima com a possibilidade de queda.

inserir aqui o texto do derrumbe que a Domi fez:

[  

                                                                                                                                           ]

                                                                  ]

porenquanto Sumo:

Estoy rodeado de viejos vinagres! Todo alrededor!

Sim, os posts estão todos inseridos em caixas, ou olhos-ocos, que eu queria que sangrassem, como disse a Cláudia, 
mas  cou caro pagar alguém pra programar isso, e pensei outras formas mas acho que não consegui... Igual isso-aqui-
-blog é outro-reduto, a pesquisa se dá mesmo em suor e lágrima, essa que é a real...

Mas daí o Mesac disse: O viaduto é visceral, ele sangra. E se a cidade tem pele? Ele tocou um violão e me fez pensar 
tantas coisas bonitas. O violão sem a nota RÉ  e assim mesmo sendo tocado que é o WABI-SABI. O dente que falta na 
boca do Paulinho, que não deixa de sorrir pra eu fechar meu rito comendo pipoca doce na Andradas, digo, Rua da 
Ex-Praia Nova Praia etc.

Acho que esse devir pesquisante segue pela rua e em cada vez que eu danço e sou dançadx,
 se renova e desmembra...

Queria retirar as camadas, seguir retirando camadas, mas pra não chegar.

Pra seguir sem ter essência nas ideias, será possível?...

acabou a bolsa baby, vc não publicou o artigo nem pagou a anuidade para que te abracem

Peter Pal Pelbart -
A Nau do Tempo-Rei

foto: André Olmos



- - -

O que a ênfase na idéia de conteúdo envolve é o perene e nunca consumado projeto de interpretação.
 E, inversamente, é o hábito de se aproximar de obras de arte a  m de interpretá-las que sustenta
 a suposição de que realmente existe nelas algo tal como um teor.

Compreender é interpretar. E interpretar é rea  rmar o fenômeno, no sentido de encontrar um equivalente para ele.

É sempre em casos assim que a interpretação indica uma insatisfação (consciente ou inconsciente) 
com a obra, um desejo de substituí-la por outra coisa.
 Interpretação, baseada na teoria altamente duvidosa que uma obra de arte é composta por itens de conteúdo,
 viola a arte. 
Isso faz da arte um artigo para o uso, para o arranjo em um esquema mental de categorias.

O que é importante agora é recuperar os nossos sentidos. 
Temos de aprender a ver mais, ouvir mais, sentir mais. 
Nossa tarefa não é encontrar o máximo de conteúdo em uma obra de arte, 
muito menos espremer mais conteúdo da obra que já está lá. 
Nossa tarefa é reduzir o conteúdo de modo que possamos ver a coisa como um todo.

Susan Sontag, Against Interpretation, 1961  ( ! )

-

cartas lygia clark e hélio oiticica

Ideologias em movimento
Filed under: Uncategorized — rob @ 5:46 pm

Quais são algumas das formas pelas quais os movimentos em uma performance transmitem signi  cados especí  cos ou 
gerais através da postura, gesto ou movimento no espaço?

Sim, há pantomima em que o signi  cado é explícito e a reação de quem a observa é, basicamente, o reconhecimento, a 
revalidação do mundo material, por assim dizer. Há também a rica história do signi  cado simbólico na dança. Pode-
ríamos ainda nos referir ao signi  cado psicológico do movimento, expresso na maioria das vezes por meio da represen-
tação de estados emocionais e, certamente, olhar para os códigos subjacentes implícitos- muitas vezes inconscientemen-
te – entre performer e espectador, con  rmando dessa forma, as idéias mais básicas sobre os valores sociais e o papel da 
arte na sociedade.

Por exemplo, códigos que re  etem valores sociais como, equilíbrio e simetria, verticalidade e a cabeça como piloto do 
corpo ou códigos que sinalizam uma coreogra  a como simultaneidade, início e  m de gestos,  uidez dos movimentos, 
coordenação, dependência de uma base, e assim por diante.

Gostaria de investigar esses códigos mais detalhadamente em mensagens posteriores, 
por enquanto levantarei apenas dois pontos.
 Em primeiro lugar, o fato de que códigos subjacentes vêm restringindo severamente o vocabulário da dança moderna,  
pós-moderna e contemporânea. 



A disposição clássica ao universalismo no corpo tem efetivamente contido o rompimento
 com formas especí  cas e únicas de dança.
 Em segundo lugar, que esses mesmos códigos estimulam uma reação de interpretação e julgamento. 
O público é solicitado a considerar sobre o que se trata a performance e o que acham dela. 
A dança, portanto, torna-se outra coisa. 
Há uma falta de liberdade, na forma como a dança é feita e como ela é vista, sobre qual precisamos re  etir.

do site de Rob List : espelho para  or

schech em Teoria da Performance
                                                                                                                           el tao de la gracia - Lao Tzu

WHOLENESS. Participatory democracy, self-determination on the local, national, and internacional levels.  erapies whi-
ch start from the oneness of mind;body;feelings. Getting it thogether. Total theater, intermedia, integrated eletronic systems, 
McLuhanism. An end to dichotomies, so that

a whole person - not mind-body
families - not fragmented individuals
communities - not governmente vs. governed
jobs like play - not alienated work
art where we are - not in museus far away
one world in peace - not wars and international rivalries
human one with nature - not ecological warfare

Process and organic growth. An end to the assembly-line approach to the production of goods and the conformism of people. 
Animosity toward the police, the military-industrial complex. PROCESS, NOT PRODUCT. DO YOUR OWN THING. 
TURN PEOPLE INTO ARTISTS NOT ON TO ART. Turbulence and discontinuity, not arti  cial smoothness. Organic food. 
Kicking out your feelings. Ritual art, all night dances.

Concreteness. Down with theories, abstractions, generalizations, the BIGGIES of art, industry, education, government, etc. 
MAke your demands known, act then out and get the answer now. Radicalize the students. Street and guerrilla theater, 
Provo action, marches on washington, demosntration on campus. Arm the blacks, urban warfare in the ghettoes. Dig the 
physicality of experience. Sensory awareness, involvement, and expression. HAppenings, earth art, concrete poetry and 
music, pornography.

Religiuos transcendental Experience. Mysticism, shamanism, messianism, psychedelics, epiphanies. Zen, yoga, and other 
ways to truth trough participation and formulation, as in macrobiotics, yoga and mantra chanting. Eschatological yearnin-
gsÇ what is the meaning of life: MAke all experience meaningfull. Sacralize everyday living. Sung poetry, enconter groups, 
experimental theater, marathons, T-groups, performances made in and by communities, tribalism, rock-festivals, drugs, 
trips, freak-outs, ecstasies.

Performance  eory - Actuals page 39 - 40



Terrorismo Poético (TP)

Dançar de forma bizarra durante a noite inteira nos caixas eletrônicos dos bancos. Apresentações pirotécnicas não autori-
zadas. Land-art1.2, peças de argila que sugerem estranhos artefatos alienígenas espalhados em parques estaduais. Arrombe 
apartamentos, mas, em vez de roubar, deixe objetos Poético-Terroristas. Seqüestre alguém e o faça feliz.

Escolha alguém ao acaso e o convença de que é herdeiro de uma enorme, inútil e impressionante fortuna - digamos, 5 mil 
quilômetros quadrados na Antártica, um velho elefante de circo, um orfanato em Bombaim ou uma coleção de manuscri-
tos de alquimia. Mais tarde, essa pessoa perceberá que por alguns momentos acreditou em algo extraordinário e talvez se 
sinta motivada a procurar um modo mais interessante de existência.

Coloque placas de bronze comemorativas nos lugares (públicos ou privados) onde você teve uma revelação ou viveu uma 
experiência sexual particularmente inesquecível etc.

Fique nu para simbolizar algo.

Organize uma greve em sua escola ou trabalho em protesto por eles não satisfazerem a sua necessidade de indolência e 
beleza espiritual.

A arte do gra  te emprestou alguma graça aos horríveis vagões do metrô e sóbrios monumentos públicos - a arte-TP tam-
bém pode ser criada para lugares públicos: poemas rabiscados nos lavabos dos tribunais, pequenos fetiches abandonados 
em parques e restaurantes, arte-xerox sob o limpador de pára-brisas de carros estacionados, slogans escritos com letras 
gigantes nas paredes de playgrounds, cartas anônimas enviadas a destinatários previamente eleitos ou escolhidos ao acaso 
(fraude postal), transmissões de rádio piratas. Cimento fresco...

A reação do público ou choque-estético produzido pelo TP tem de ser uma emoção menos tão forte quanto o terror - pro-
funda repugnância, tesão sexual, temor supersticioso, súbitas revelações intuitivas, angústia dadaísta - não importa se o 
TP é dirigido a apenas uma ou várias pessoas, se é ``assinado'' ou anônimo: se não mudar a vida de alguém (além da do 
artista), ele falhou.

TP é um ato num Teatro da Crueldade sem palco, sem  leiras de poltronas, sem ingressos ou paredes. Pare que funcione, 
o TP deve afastar-se de forma categórica de todas as estruturas tradicionais para o consumo de arte (galerias, publicações, 
mídia). Mesmo as táticas da guerrilha Situacionista do teatro de rua talvez já tenham se tornado conhecidas e previsíveis 
demais.

Uma primorosa sedução praticada não apenas em busca da satisfação mútua, mas também como um ato consciente de 
uma vida deliberadamente bela - talvez isso seja o TP em seu alto grau. Os Terroristas-Poéticos comportam-se como um 
trapaceiro totalmente con  ante cujo objetivo não é dinheiro, mas transformação.

Não faça TP Para outros artistas, faça-o para aquelas pessoas que não perceberão (pelo menos não imediatamente) que 
aquilo que você fez é arte. Evite categorias artísticas reconhecíveis, evite politicagem, não argumente, não seja sentimental. 
Seja brutal, assuma riscos, vandalize apenas o que deve ser destruído, faça algo de que as crianças se lembrarão por toda a 
vida - mas não seja espontâneo a menos que a musa do TP tenha se apossado de você.
Vista-se de forma intencional. Deixe um nome falso. Torne-se uma lenda. O melhor TP é contra a lei, mas não seja pego. 
Arte como crime; crime como arte.   

Hakin Bey



pode ser que a liberdade esteja intimamente ligada com sistemas de crença.
mover sistemas de crenças pode estar intimamente conectado com a liberdade.

    Silvia B 9 de abril de 2017 17:06 :

    “Eles sempre querem ouvir sobre alguma coisa; eles querem ouvir uma confe-
rência objetiva sobre o teatro e a peste, eu quero lhes dar a própria experiência, a 
própria peste, de forma que eles  quem horrorizados, e despertem”. Antonin Artaud 
para Anaïs Nin, há 74 anos. Em https://umbigodascoisas.com/2016/02/12/o-teatro-
-e-a-peste-anais-nin/

    
    Respostas

        Alessandro Rivellino 10 de abril de 2017 15:36

        ARRAZA
       

foto: André Olmos





 RUMO A UMA ARTE MENOR
 QUE EXISTIRIA MAIS 
CASO NÃO ESTIVÉSSEMOS FALANDO DELA
-

presente de aniversário, 2016, ROBF, Gracias



foto: Consuelo Pacheco



 a poesia da pesquisa

[ a poesia desta pesquisa não compreende a palavra erro

erro é o que desvia da idéia de acerto, de retidão, de adequação, 
tudo que parece um erra é uma oportunidade de saltar para uma 
nova forma de relação. –

a poesia desta pesquisa está em tudo que não se puder compreen-
der. ]



foto: Débora Cardoso

Mais uma camada de performatividade

isso é performativo número1

A IMAGEM É UM PIXEL



 + instruodeduções

- -

1. A pesquisa é paradoxal, não-linear, anti-cognitiva.

2. A pesquisa é intuitiva, sem planos, com pouca memória.

3. A pesquisa é performativa.

3,5. A pesquisa está wabi-sabi.

4. O resultado da pesquisa é o suor, não se poderá entrar em contato 
direto com ele por aqui.

5. Passear pela rua ou mijar com muita atenção ao ato são mais impor-
tantes para a vida que os resultados dessa pesquisa.

6. A pesquisa não se concluiu, não há conclusões.

7. Para começar a ler um círculo pode se começar não importa onde.

8. O acesso ao link é mais apreciado pelo escritor que o acesso ao pdf.

9. Você é o performer, ou seja, quem torna a pesquisa viva e a leitura 
viva.

10. Não haverão explicações além das explicações que já estão, o óbvio 
nunca é visto, como não se pode ver aqui.

11. Você é responsável por essa pesquisa.

12.  Solta tu brillante idea!.

13. Leia com os poros.

14. Isso tudo está mais para geogra  a (territórios) do que para história.

15.  A pesquisa dá importância ao morshchiny.

16. A pesquisa não acaba.

17.

18.

19.

...

...



 -

MENOS

É 

MAIS

-

Bia Diamante



 Dançar é pra dançar ô buceta

-

Danço porque gosto.

Danço pra dançar.

Danço pra me conectar com os antepassados.

Danço pra me conhecer.

Danço pra me desconhecer.

Danço por curiosidade.

Danço por prazer.

Danço pra orar.

Danço por nãoseiquê.

Danço pra fazer festa.

Danço pra encontrar a deus.

Danço com mais gente.

Danço com os bichos e os bichos da gente.

Danço pra ter liberdade.

Danço pra me mexer, por dentro.

Danço com a mata.

Sou dançadx porque permito a vastidão do meu espírito corpo.

Danço pra honrar os mortos.

Danço porque não poderia não dançar.

Danço porque 'no me importa nada'.

Danço porque me importa.

Danço porque só eu o posso fazer por mim.

Danço porque não sei por quê.

E também danço sem porquês.

Danço através do mistério.

Danço porque sigo apaixonado.

Danço porque nada mais é tão dança em 
minha vida.

Danço sem motivo e por motivos desco-
nhecidos os quais nunca vou vir a saber.

Dançar é bom.

 SUPEROUTRO

foto de XXXX,

Ale Riva em Igatu, Bahia, 
com toalha laranja e chapéu 
de Jerusalém, Oriente 
Médio, 
com cordel de semente de 
eucalipto de Igatu, Bahia,
 com pelos do corpo de Por-
to Alegre, Rio Grande do Sul 
e pelos da cara de Istambul, 
Turquia e de Igatu, Bahia. 

SEM   DATA.

Editado em Brush, Paint.



 "Believe in what you do"
               (Tadashi Endo)

...

Se a dança se caracteriza por 
uma aprendizagem técnica que 
se ampara em reprodução, eu 
não faço dança.

Se a dança consiste em mostrar 
o estereótipo do belo, eu não 
faço dança.

Se a dança consiste em mostrar 
o estereótipo do feio, eu não 
faço dança.

Se a dança é algo representati-
vo de emoções ou ausência de 
emoções, eu não faço dança.

Se dança é virtuose eu não faço 
dança.

Se dança é uma combinação de 
movimentos no espaço geran-
do uma composição coreográ-
 ca, eu não faço dança.

Se dança é algo que outra pes-
soa pode fazer igual a mim, eu 
não faço dança.

Se dançar é mostrar aquilo que 
eu sei fazer, eu não faço dança.

Então eu não faço dança, mas 
eu danço.

Minha dança foi pra meus 
antepassados mortos, que me 
aplaudiram de pé, minha dan-
ça foi para os quatro presentes 
na platéia, que me aplaudiram 
de pé, foi pra Lari, minha dan-
ça não foi minha dança, minha 
dança não foi feita pra ganhar 
nada, tampouco os aplausos 
em pé, no entanto eu gostaria 
de algum reconhecimento, mas 
o reconhecimento em geral 
é dado aos pares e eu estou 
numa espécia de pesquisa que 

me leva para uma anti-dan-
ça que é dançada a  nal, por 
um lado me sinto bem em ser 
dançado, porque sei que estou 
próximo daquilo que sempre 
me moveu, que nunca teve a 
ver com enquadramento ou 
adequação social. 

Se dançar é combinar música, 
luz, movimento e pausas, ges-
tos e idas e retornos ao chão, 
eu não faço dança, apesar de 
também fazer tudo isto.

Eu não gosto de assistir algu-
mas danças, acho chato. Não 
gosto de fazer algumas coisas 
de dança, acho chato. Aquilo 
que faço é dança, eu sei, mas 
não é esta dança que tu tá pen-
sando, por certo.

Se a dança é feita para que 
papai e mamãe olhem e achem 
bonito e agradável, eu não faço 
dança. Se a dança é feita para 
que papai e mamãe olhem e 
achem feio e desagradável, eu 
não faço dança.

Se a dança é feita somente para 
ser vista e apreciada, eu não 
faço dança.

Penso em descoreografar m'eu 
mundo da dança, pra que este-
ja pronto pra dançar. 
X bailarinx precisa morrer. 

A morte dx bailarinx faz a 
dança nascer. 

Nunca gostei da dança estabe-
lecida como tal.

 se dançar é fazer o que vejo a 
maioria dxs bailarinxs fazerem 
como resultado ou processo 
estético, eu não faço dança.

se fazer dança se caracteriza 

por não dar importân-
cia ao ético presente na 
palavra estético, eu não 
faço dança;

eu acho algumas danças 
um saco. Mas eu amo 
dançar. E sou um pro  s-
sional. 

Agradeço as oportunida-
des que tive de encontrar 
as danças que somente 
eu posso fazer e que 
somente o não-eu pode 
fazer. (não é fazer, é ou-
tra coisa em dancing)

amo a dança. sou apai-
xonado por dança. a 
dança é a revolução. 

se dançar é fazer algo 
para ser premiado, eu 
não faço dança.

se ser premiado é ser 
julgado por quem faz 
dança, isto signi  ca a 
manutenção de uma co-
reogra  a (muitas vezes 
estereotipada) daquilo 
que supostamente é dan-
ça, que por supuesto, não 
é o que eu faço.

se não caibo por gosto 
nesta caixa, se tampouco 
a caixa teatral me con-
templa, se a performance 
pode me salvar, isso já 
não importa. Ou impor-
ta, porque pensava que 
poderia viver bem como 
artista pro  ssional. Pa-
rece que minha arte não 
está a venda, ou mais 
que isso, que se estives-
se ninguém a quereria 
comprar pelo preço que 
valeria em relação ao 
meu tempo e entrega; 
meu corpo não é de um 
prostituto, meu tempo 
não vale o esforço de ser 

agradável, e minha 
índole não aceita 
encaixes contrários a 
sua certeza imperma-
nente.

Ser dançado, sair da 
zona identitária não 
é fazer o que não se 
acredita.

Eu acredito no que eu 
faço.

 Assim, a arte de viver 
de arte me parece se 
desdobrar em fazer 
alguma outra coisa 
pra ganhar dinheiro e 
assim poder  nanciar 
meu trabalho artís-
tico, (porque vender 
arte ou corpo coloca a 
arte e o corpo dentro 
daonde?) que não é 
feito dessa dança que 
já existe fora de mim, 
de  nitivamente.

Eu danço pra cara-
lho, e banco "minha" 
dança.

Agradeço não ter 
ganho nenhuma indi-
cação pra nada com o 
trabalho que mais me 
orgulho de ter feito.

Sinceramente penso 
que este é meu prê-
mio, porque me dá a 
ver que tudo aquilo 
que vejo e considero 
inadequado a meu 
modo de pensar e 
viver a dança e de 
dançar é o que baliza 
o juízo de algumas 
premiações.

A lógica da premia-
ção por si só já está 
inadequada.



Assim, estou contemplado perfeitamente na certeza de que não faço aquilo que pra mim é um porre 
ruim..

Acho maravilhoso que tanta gente goste disso e dedique sua vida pra isso, ou seja, dançar por reconheci-
mento. Eu dedico minha vida pra algo que tem o compromisso de não chatear a mim mesmo, então não 
poderia ser diferente. A aceitação de minha própria inadequação é uma maravilha atual na minha vida.

A  nal, me diga para quem danças, e te direi quem vai te aplaudir.

danço pra meus antepassados, danço pra pessoas que tem a coragem de me assistir, danço pra cachoeira 
do vale do arvoredo. Danço pra aquilo que não sei o que é. Danço porque a dança é muito mais do que 
aquilo que está encaixotado como dança.

Eu estudo dança.

A bailarina gorda não foi indicada.

Eu amo a bailarina gorda, tenho pena se isso  zer ela pensar em parar de dançar. Como o fez, e eu sei.

Faz pelo menos quarenta/sessenta mil anos que a humanidade dança, a dança que veio do balé da frança é 
uma pulga no tempo do cachorro-planeta-terra.

Tenho vergonha de termos tanta falta de autoridade e autenticidade em nossas práticas e pesquisas, tanta 
abertura de pernas para o francaralhudo entrar sem cuspe e sem prazer, imperialismo e falocentrismo 
ainda hoje acontecendo, uma violência que alguns nem sabem que o é.
 [VAMOS ACSELRAD DEITAR NO CIMENTO DO CENTRO DO RJ-RJ!]

era a dança Afro que devia ser mais valorizada, aqui nesse lugar de negros.

nada contra a frança, muito menos contra os franceses, tudo contra o maquinário militarizante de nossos 
corpos e pensamentos.

Unitestates incluso.

Quando reconheceremos a possibilidade de criar algo genuíno a partir de qualquer in  uência? Parar com 
a ideia-cópia-meritocracia?

Quase toda movimentação corporal que se chama dança que vejo é baseada no medo de não ser aceito, 
pelo menos.

Quero ver um trabalho que banque seu suor, sua própria lagrima, seu próprio não-saber, seu próprio 
gênio sem status. 

Grato por reforçarem meu trabalho, por me impulsionarem a entender os modelos e por acabarem com 
minha tentativa de fazer parte de uma galeria que não admiro.

Hoje a dança se dança em mim, e eu sinto honra em meus tornozelos.



A mudança é muito gradativa meu  lho, hoje em dia tem gente que acha que tea-
tro é texto, e outros achando que teatro não é Shakespeare; tem calma meu  lho, 
o grande getê é tão importante quanto perceber os órgãos que é tão importante 

quanto uma parada de mãos que é tão importante quanto o gesto cotidiano que é 
tão importante quanto o passo de popping; não, minto, algumas coisas são mais 

importantes pra você nesse processo todo.

Pre  ro meu amor e meu templo sagrado. 

E também meu parque de diversões.

.

Se a dança...

sea dança!

.
otsukare samadeshta.
[Grato por me cansar]

-



 Perfo Studies ou vvvvvamos cobrar o lateral

    ...aos rodeios ou cerimonias religiosas. Em seu sentido mais amplo, a 
performance era "étnica e intercultural, histórica e a-histórica, estética e 
ritualística, sociológica e política".       
                                           (Performance Studies - Bruce Mcnamara)

Schechner inclui todas as formas de manifestações teatrais, rituais, de 
divertimento e toda manifestação do cotidiano. O indivíduo se coloca 
Performer, a  m de superar ou ultrapassar os limites de um padrão ou de 
se engajar num espetáculo, num jogo ou num ritual.

 o aotr em tarnse

O conceito de liminaridade, desenvolvido e amparado principalmente pelo antropólogo Victor Turner – 
a partir de rituais de passagem das sociedades tribais dos povos N’dembu, africanos (2013)– sugere um 
estado de consciência particular, o qual o praticante suspende seu padrão de percepção de características 
vinculadas às estruturas identitárias e experimenta uma relativização de suas próprias ações codi  ca-
das, expandindo seu referencial de identi  cação para além das fronteiras do ego (TURNER, 1986).
O ego, portanto, na condição de uma determinada con  guração do pensamento, sentimento e percep-
ções integradas em torno de um princípio comum (CAMPO, in: BRONDANI [org.], p.94), corresponde 
a uma cultura de pensar/agir dentro das representatividades das convenções sociais , e por isso, permite-
-se presumir que suas fronteiras estejam intimamente ligadas à cultura funcional de cada indivíduo.
O estado liminar, por outro lado, consiste em um fenômeno coincidente ao transe, identi  cado nos ritu-
ais de passagem dos mais variados povos primitivos (GENNEP, 2011).

Excerto do trabalho de Felipe Mazutti, O Ator em Transe, tachado by Ale Riva.

- - - -
 trans e
Transe hipnótico é o estado mental resultante de alterações na neuro  siologia e 
decorre de várias situações. Pode ser provocado por ingestão de substâncias quí-
micas, mas também pode ser produzido por simples estímulos sensoriais normais; 
auditivos, visuais, táteis e olfativos, além de situações como jejuns nutricionais, 
isolamento social, sono intenso sem possibilidade de dormir, abstinência sexual, 
comportamento motor intensivo, meditação, relaxamento físico e mental ou atitudes 
contemplativas de fundo religioso ou místico... 

[Tachado by ale em CARREIRO, Antônio Almeida. 
Hipnose e Psicoterapia: 
Etiologia e Praxis. 
Tese de Mestrado. 
2006, Excerto do trabalho de Felipe Mazutti, 
O Ator em Transe]

 Chá-MA

...xamãs, os quais deliberadamente modi  cam seu padrão fenome-
nológico de atenção, percepção, cognição e consciência para obter 
informações não disponíveis ordinariamente... 

[tachado by ale em KRIPPNER, Stanley. 
Os primeiros curadores da humanidade: 
abordagens psicológicas sobre os xamãs e o xamanismo. 
Revista Psiquiatria Clínica 34. 2007]
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sigo tentando...

foto de Sissi Beti-
na Venturin,
em Sétimo Andar,
 prédio do Ins-
tituto de Artes - 
UFRGS, 2016,
autores de pixos = 
desconhecidos,
imagem editada 
por quem vos 
fala/escreve em 
Brush, Paint.



 Manoel de Barros WabiSabano

Manoel de Barros WabiSabano;
por onde lê-se poesia leia-se poesia; e ou pesquisa e ou artevidacriação

:

Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem pra poesia

O homem que possui um pente e uma árvore serve pra poesia

As coisas que não levam a nada têm grande importância 

As coisas que não pretendem, como por exemplo: pedras que cheiram água, homens que 
atravessam períodos de árvore, se prestam pra poesia

Tudo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado como, por 
exemplo, o coração verde dos pássaros, serve pra poesia 

Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para poesia 

Tudo que explique o alicate cremoso e o lodo das estrelas serve demais da conta

Pessoas desimportantes dão pra poesia 

O que é bom para o lixo é bom para a poesia 

Coisas sem importância são bens de poesia
.

    pppff ff ff  14 de março de 2017 17:23

    https://www.youtube.com/watch?v=60iTCMNG08A



foto de +++++, 
Alessandro Rivellino ou algo 
e Lior Ophir ou algo, 
in sulfur, Palestina, 2015.
Editado em Paint Brush.



imagem é milhões de pixels



 josephbeuyscomcoioteilikeamericaandamericalikesme
-

josephbeuyscomcoioteilikeamericaandamericalikesme
josephbeuyscomcoioteilikeamericaandamericalikesme
josephbeuyscomcoioteilikeamericaandamericalikesme

                                      josephbeuyscomcoioteilikeamericaandamericalikesme
                                     josephbeuyscomcoioteilikeamericaandamericalikesme
                                    josephbeuyscomcoioteilikeamericaandamericalikesme

 Sabedoria Popular Indígena da Ilha da Tartaruga,
postado pelo sistema complexo de encantamento 
que se engendra interconectadamente sem planejamento 
nem explicação acima de 4mil metros de altura 
e cogumelos nas escaleras de plantio dos Incas,
gracias



 DANKA

-

Gracias à alma iorubá, 

aos cantos indígenas, 

à busca su  , 

à espiral gitana 

e às plantas de poder.

Gracias à dança.

foto de O Ator como Xamã, de Gil-
berto Icle, editado em Brush, Paint.



 Rumículo

primeiro me deu ganas de rechazar a comunicação usual,
sabendo-a como um pixel do quadro todo,
mas se ela, como quadradinhozico, ativa o quadro todo e seu alrededor,
até que poderia servir...

Fihi-ma-  hi
(Nisso está o que aqui está)
ou
(Isso contém o que isso contém)

As palavras, segundo Fihi-ma-  hi (livro manuscrito por Djalal-ud-Din Rumi,
com data do ano 1316 do calendário cristão, disponível na biblioteca Fatih, em Istambul. 
Rumi foi fundador da tariqa mawlawiya, ordem dos dervixes dançarinos do oriente,
cujo ritual tive a graça de assistir em novembro de 2015, onde era completamente proi-
bida a  lmagem ou sacar fotos; lindo, impossível, sem mais comentários),
podem somente despertar um eco naquele que lê.
Elas são a sombra da realidade... um pretexto.
Sempre se adaptam(as palavras) à capacidade do ouvinte.
Assim, esperam, espero, esperamos, que possas ouvir essas palavras através do teu ouvi-
do interior.

Nas palavras de Djalal:

"Procurai não dizer que entendestes... A compreensão reside em não compreender... Para 
ti, essa compreensão é um obstáculo. É preciso escapar dela." 

[Fihi-ma  hi, trad. francesa (Le livre du Dedans), p. 151]

foto de O Ator como Xamã, de Gil-
berto Icle, editado em Brush, Paint.





 08 de febraio
Sobre os limites? Não se pergunte acerca deles até que te apareçam concretamente.

- - -

Porque não simpatizo com a fucking palavra comunicação?

Porque é a cobrança de lateral de um jogo de futebol, é como se nos especializássemos
única e exclusivamente em cobrar um lateral, e supuséssemos que isso é o mais importante do jogo,
ou pior, que é a única possibilidade dele. (  ca claro?)

O corpo processa e transborda e se atravessa por 'coisas' mesmo que a consciência e percepção
não estejam atentos a elas. Estas coisas são sons, é a umidade do ar, é a força gravitacional,
é a força eletromagnética do ambiente, é o inconsciente coletivo, é a escultura corporal socialmente aceita, é o 
cheiro, a força da oração direcionada, uma punheta batida pensando em você, etc. etc. etc.
O que quero dizer é que parece haver uma rede de conexões, em formato rizomático, que possui
pontos de aglutinação, zonas de encaixe, ou ajuntamentos, onde pulula uma ação performática...
Há uma zona cerebral cognitiva, consciente, que trabalha com a lógica, com o entendimento,
que pensa ter escolhas, etc. Há zonas cerebrais, como a reptiliana ou límbica, por exemplo,
que se dão de outro jeito, nas quais nosso funcionamento não é usual ou cotidiano, nelas,
poder-se-á dizer que estamos em outros 'estados'. Se dança para transitar entre estados
e potencializar a ativação física e química dos corpos. Algumas culturas (os su  s) chamam dançar de buscar a 
deus.
Entender as coisas está atrelado a um estado de entender as coisas.
Mais uma vez deixo claro, de que não é disso que se trata esta pesquisa.
Sair da  xação identitária abre zonas novas, a suspensão do "eu" que se propõe qualquer ação
pode levar a um "navegar" de outros sentidos e à abdicação do "controle", abrindo novas e novas áreas criativas 
e perceptivas, seriam 'zonas de outros estados', ou sinestésicas*, abrindo percepções a nível celular.

It is not answer and question, (that's why communication isn't the best word for what happen)
What happens? A deep sense of listening without linear talking heads.
We stay as listening cells.
...i hear you hearing me...

practicing the unknown together.

I extend my attention until i loose the idea of innerself, and  nd sinestesy

*sinestesia foi estudada pela medicina tradicional como uma desfuncionalidade cerebral que algumas pessoas 
tem de perceber um sentido com outro, escutar o som de um cheiro, por exemplo; como bailarinos nós bus-
camos isso e ativamos isso, em suas mais variadas possibilidades; particularmente, não chamaria de desfun-
ção, me parece uma função outra, potente e interessante, ou sim, uma desfunção dentro do sistema capitalista 
funcional que compra sua bunda.

 foto tirada por André Olmos, cores invertidas por Ale 
R. Ale tomando banho de piscina [piscina do João] {gra-
cias João e desculpa João e Kevin, gracias Kevin, descul-
pa eu ter passado dos limites, algo maior nos salvou, eu 
acredito nisso,  amo vocês} no viaduto da Carlos Gomes 
com Protásio Alves  POA, 2016.



(estratégias) pra 

Ilógica: possibilidade de ação mediante um sistema de pensamento que não se aplica funcionalmente à lógica, no 

entanto, necessita desta última para estabelecer-se, não contra, em paralelo, criando novas linhas, não estamos 

falando de desconstrução, é uma construção nova. Qualquer ação improdutiva, inútil, poderá ser vista como 

ilógica dentro de um sistema onde a produção e a utilidade são os motores das ações, mas não somente porque 

se opõe à produção, porque, ademais, produz algo e  é útil a partir deste novo ponto de vista, mas mais porque 

se recria como potente possibilidade de invenção.

Contato improvisação: qué carajo, que é Contato Improvisação?

Plantas de Poder: temos receptores cerebrais especí  cos para substâncias naturais que mudam completamente ou 

parcialmente nossa visão e sensação e percepção, hay que aprovechar. Ayahuasca. San Pedro. Rapé. 

Sonhos: Sonhos como base para ações artísticas 

: Azul azul você. Mestres da ilógica, os sulcos  já 

 é foda.

Jogar com a realidade(sensação) do : levar mais tempo nas mesmas ações, repetir ações por um longo 

período, etc.

, digo de um re  namento não-hierárquico dos sentidos e formas de sentir,

 vem do medo, pode mesmo ser-se uma besta, mas um devir-besta, esta está  una com a 

. Os bichos do pré-tsunami que saíram de onde iria acontecer a onda. Esse tipo de leitura.

A inocência que há no olhar da fera

já não haverá preocupação em não-entender ou não-planejar.

A vida se dá por encantamento.

A grama não pergunta se pode crescer.

Quero rumar a todo o que o animal percebe, todas as linhas de força que podem existir,

 não aparecem claramente porque o diálogo (interno e expresso) as bloqueia da atenção.

e já estou cansado(que bom) de escrever com um tom de explicação das coisas. Aconteceu com o 

poseído/produzido pela energia-fauno ou mesmo por tê-la criado,

começou a escrever como escreveria um homem-boi em seu diário.



acorda-te de

lygia clark y helio oiticica
y 
anarquitetura do mattaclark
y
da lebre viva pra bóis 
y
do sal grosso

- - -

tamborazón que sigue segue

" is investigation has to be practiced, not to talked about"(André Olmos)

so good bye, thank you.

  de algum GED-POA [Grupo Experimental de Dança de Porto Alegre] 
de algum ano ano, escrito por algume alunx, 
 lambido num poste da Andradas pelo Sapêdo Arte Menor;
registro de ALEHANDRO RIVAROWSKI



 Que Butô eu posso sonhar n2
achque convém dizer que eu tinha mascado coca e tinha tomado mate.
E também que estava lendo um livro do Rumi antes de dormir.
E que raramente masco coca, e muitas vezes tomo mate.
Era lua cheia, eu estava na praia da Gamboa, num fevereiro de 2017, dia 10, do calendário gregoriano.
Eu tinha acordado no meio da noite, ouvia barulhos estranhos pela casa, e senti uma energia
forte e branca vinda do céu, senti no corpo e como imagem ao mesmo tempo, difícil de explicar.
Então eu afastei de mim o medo dos barulhos e acabei dormindo de novo.
Neste sono que veio, sonhei o que lhes quero contar e que dispara pontos que se rami  cam em interesses para a 
pesquisa.
O primeiro se dá por sonhar, lembrar do sonho, e isso ser material para a pesquisa.
O segundo é perceber a in  uência das plantas de poder na percepção, experiência sensória e sonhos.
Os seguintes advém de fatos do sonho que relato agora., (vou resumir)

Sonhei que estava numa JAM de contato improvisação, (JAM é um espaço para livre improvisação em contato), e eu 
estava dançando no chão(entregando o peso) com um cara magro e mais velho, ao meu lado um trio conversava e 
eu dizia que lugar de conversa era fora da JAM, e, assim, se retiraram. Neste momento o velho começou a dizer que 
estava cansado, e eu o repudiei dizendo: Ahn, está cansado? Então toma. E comecei a dançar como um louco com ele, 
meter-lhe energia, saltar, empurrar, subir; ele começou a não ter como responder desde o cansaço e começou a seguir 
a minha 'onda', começamos a voar dançando, por sobre prédios ao redor e na própria 'pista' um pouco vazia. Depois 
deste vôos literais e espirais paramos no alto de um prédio e saltamos juntos, eu amorteci a queda virando uma boli-
nha no chão e ele estava nas minhas costas. Então ele parou, com a mão na costela, como que machucado. Eu abracei 
ele, e mais alguém também o fez, mas ao mesmo tempo eu o observava de cima de outro prédio; resolvi pular e entrar 
nele,  e de dentro saquei a dor dele pra fora,ele  cou jovem e parecia cair-lhe uma armadura, começava a chorar e 
eu comemorava seu choro. Em seguida segui bailando solo(não é solo, porque é, no mínimo, com terra, ar e tudo que 
levo dentro, além da reverberação físico-química dos encontros recentes) porque ele sentiu de se recuperar um pouco 
da experiência, e mais dois caras perguntaram quem queria se 'esquizofrenizar', e então eu disse que queria e fui 
dançar um trio com eles.

---

Um ponto = 'a conversa é fora da JAM', a ausência da palavra falada abre um espaçotempo onde outros estados são 
mais possíveis, outras partes do cérebro podem se ativar mais e o corpo re  na seu entendimento sinestésico; além 
disto, há um 'delay' de processamento do pensamento verbal que faz com que o átimo de segundo da decisão do 
corpo sinestésico e 'animal' se perca, e isso durante choques e quedas é muito importante, a decisão que o corpo 
toma entre o o espaço da queda e o chão, por exemplo; além disso, a carga signi  cante das palavras pode resumir 
em muito as experiências sensoriais e sinestésicas; outra observação é que, em geral, a palavra se refere ao
passado ou ao futuro, ou seja, quando alguém fala, normalmente está se referindo a algo que já passou ou a algo 
que supostamente vai vir, assim, a linha  na de tempo presente  ca prejudicada na percepção, além dos hábitos 
corporais atrelados ao uso vocal da palavra, da escuta, as reações químicas subjacentes e etc. serem ativados. O 
silêncio externo facilita a busca do silêncio interno, que não é ausência de sons ou movimento, mas um tipo de es-
tado com uma escuta de outra qualidade, e a escuta do próprio silêncio como som. A dança que vem daí é muito, 
muito potente e isso me interessa.

Mais um ponto = Não há cansaço (vide Condro - buscar condro - bailar bestial)

Outro ponto =  Haviam 'dois', um que observava de cima e outro que o abraçava (e mais um que observava o 
sonho); parece haver uma espécie de duplo(ou triplo) das formas de sentir o momento presente, uma imersa no 
corpo e na sensação e outra como um duplo que enxerga a primeira de cima (resumidamente, algo como o rato 
e a águia ao mesmo tempo.). Mas sigo me perguntando maravilhosamente o que pode um corpo, se este estava 
inteiro, no sonho, abraçando, e inteiro, no sonho, vendo o primeiro abraçar, e ainda por cima eucorpo estava sa-
bendo tudo isto sonho,
e assim, retomo outra pergunta maravilhosa: Que butô eu posso sonhar?

Otro Punto más = 'de dentro, saquei a dor dele', a dor não existe, vide dito Zen



(embora a dor não seja real, quando um al  nete espeta minha pela nao gostodo que imagino sentir).

Em algum estado de transe o xamã acessa lugarescorpo que 'não estão bem' e os transforma em sensação nova e 
diferente. Não sei bem como isso se dá, mas já aconteceu muitas vezes comigo, em ambos os papéis; desde tempos 
muito antigos se dança como ponte extática para outros estados a  m de angariar curas ou visões, realizar ritos de 
passagem e celebrações na experiência corporal dos indivíduos. Hoje eu danço por dançar e dançar é que se dança 
dançando, mas muitas vezes sou dançado e experiências deste tipo acontecem. O que me interessa na pesquisa é 
essa capacidade de deslocar o corpo duplo para algum lugar físico e ter dois 'de mim' dançando ao mesmo tempo, 
além daquele que observa. Não quero pensar nisso como consciência, ou como lugares fora do corpo. A partir da 
experiência com a Técnica Alexander, através do exercício de imaginar um corpo dentro do próprio corpo que se 
move em direção oposta(um braço sobe enquanto outro braço imaginário - e tb real - desce, por exemplo), come-
cei a experimentar durante a dança esses quatro braços, quatro pernas e duas colunas, sacros e cabeças bailando 
ao mesmo tempo com outras pessoas, pessoas cujas partes do corpo muitas vezes eu entendia também como 
partes 'minhas', ou extensões,
etc. Isso me interessa muito mais que o Padre Quevedo.

Another point = esquizofrenizar-se, mais ou menos na linha do que disse Peter Pál Pelbart. Sentir o outro como eu 
é uma capacidade especí  ca possível, a sinestesia casa com essa ideia e estamos todos somente dançando, no aqui 
e no agora, nada mais que isso.

Importante dizer que isso tudo não é e não veio de um 'encher de informação', tudo isso adveio da experiência de 
esvaziar, não esforçar-se e de dançar muito. Não acredito em nada disso caso se transforme em algo que impeça 
a dança de acontecer. A dança é a liberdade de não saber o que pode um corpo, e vivenciar essa busca com movi-
mento ou paragem. Mas não é mais que estar compartilhando um momento, re  nando a escuta e se expressando 
livremente.
O bom da liberdade são seus limites, que nunca sabemos exatamente onde vão estar, porque cambiam, mutam, 
também dançam, o que caga tudo, me parece, é achar que o limite é  xo, ou quando ele vem de uma ideia de pas-
sado ou futuro,ou da experiência, regra, ou coreopolítica de outrem.

Tudo isso é pra gente dançar, dançar e só.
Ser dançado também veio de dançar, e dançar pode também 'estando' 'aparentemente' parado.

...

Tem uma pessoa que me admira muito que não entende muito bem e  ca irritada quando me vê
por largo tempo no chão da pista de dança, aparentemente sem me mover. Ela pensa que não estou fazendo nada. 
Vou explicar, eu não estou 'fazendo' nada. Mas o não-fazer cria um espaço de percepção tão re  nado que 'eu'(eu 
até que suma o eu) estou presente na minha sensação do piso, da roupa, do outro, percebo os sons e o ar que entra 
frio e sai quente do corpo, algumas vezes sinto o pulso de algumas partes do corpo e alguns órgãos, as micromi-
cromicro tensões musculares e os micromicromicro movimentos, (para falar o mínimo); e mover-me deslocando 
muito rápido seria cortar esse estado de percepção, então eu espero que o movimento chegue, assim eu não me 
movo mais rápido que minha percepção, e muitas vezes isso é como uma bola de basquete afundada
na água, que quando é solta emerge explosiva, e danças muito vertiginosas muitas vezes nascem do 'nada do piso'. 
Além disso, grandes 'vôos'(carregadas; aqui não me re  ro aos vôos da percepção)
precisam estar no timing perfeito do não-fazer para que aconteçam no momentum da força da gravidade,
sem esforço e totalmente entregues ao usufruto, e eles me chegaram desta forma a partir da pesquisa no chão, do 
'micro', sem movimento aparente. Além disso, a dança no encontro com tempo dilatado potencializa energias que 
alteram estados, e a alteração de estados pra mim é mais dança que mover-se num estado só.



descoreografar as coreopoliticas vigentes
 
e que o estado seja o estado de espírito,

 o espírito é corpo, a  nal.

 Cam

-

Gostaria de agradecer a Alessandro Rivellino, por tudo que tem feito por mim.
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 Escutemos David Scott, Então

David Scott and Tony Doubleday

O livro de ouro do zen 1992, terceira edição

- -

Os seguidores do caminho, o Dharma de Buda, não necessitam de instrução especializada.

Seja simplesmente você mesmo mesme, sem buscar mais nada, usando mantos ou comendo... 

Se você dominar (e ao mesmo tempo entregar-se a ela) a situação na qual está, onde quer que esteja, tudo 
se torna verdadeiro, você não é mais manobrado manobrade pelas circunstâncias.

Amigos amigues, vou dizer-lhes uma coisa: não existe Buda, não existe caminho espiritual para seguir, 
nem treinamento, nem realização. 

Você está febrilmente correndo atrás de quê? Colocando uma cabeça acima de sua própria cabeça, cegos 
cegues idiotas idiotes! 

A cabeça está exatamente onde deveria estar. O problema é que vocês não acreditam em vocês mesmos o 
su  ciente. 

Por isso, são jogados pra lá e pra cá pelas condições nas quais se meteram. 

Estando escravizados escravizades e distorcidos distorcides pelas situações objetivas, 
não tem liberdade de espécie alguma, não são senhores de si próprios própries,

Parem de se voltar para fora e também não se apeguem às minhas palavras. 

Simplesmente deixem de se apegar ao passado e de estar ansiando pelo futuro.

.

Intervenções de riscos e sublinhados de Ale Riva,
e por isso mais uma vez eu digo 

que ser dançado é diferente de seguir a música.

Aos míopes do meu coração, dedico este desenho, 
para mim mesmo que perdeu os óculos e agora vaga 
no surrealismo real da noite. Sem lugar, sem data. 
Foto de algo em mim.



 Efeito Reverberação

se falou muito
nessa não-disssertação,
sobre ser dançado,
um conjunto de redes ou forças que contituem o mar no qual e bailarine
navega e é navegade.
Não há controle da maré, mas há habilidades especí  cas de leitura, sincronização, trabalho
e entrega às forças.
O resumo identitário parece jogar em contra, dando-nos um "range" muito curto de possibilidades em com-
paração
a tudo aquilo que as redes interconectadas que  a natureza com sua concretude física e química nos apresenta.
Ser dançade não é ser submisse, ser manobrade pelas circunstâncias, sim é reconhecer que há uma intercone-
xão e forças que operam para além do ego ou aparato racional e cognitivo. Hablo de sinestesia, da inteligência
do cérebro reptiliano, da fígada e des intestines, por exemplo.
Escutemos o David Scott um pouco.

Estou a quatro mil metros de altitude escrevendo isso...

Há um ponto que diferencia o estado autômato inconsciente do estado de  uxo espontâneo,
o estado de ser levado do estado de associar-se à força,
encaixar o desejo no desejo do mundo, etc.

hey you,...

suspender o juízo, bailar para las rocas es distinto de bailar con ellas,
bailar para encontrar a dióse en uno mismo y en el otro.

INLAKESH

A dança é uma prática muito antiga,.

o dia é uma fenda no espaço e no tempo passível de criação, viver a vida com arte é o ato máximo
dessa pesquisa, no acto simples de perceber a coreogra  a grupal-coletiva-social e pessoal e atuar nela ou pa-
ralém dela
 abrindo
espaço para coisas novas e diferentes mais oriundas dos ossos e da pele,
 novos jeitismos pra tudo que seja interessante experimentar.

A estratégia de explicar as coisas me distancia da experiência de sentir-las com os poros.

Integrar os compartimentos sensação, emoção, pensamento, intuição no corpo abre canais distintos de relação
com a ilusão dentro/fora, coisa que que me interessa mais do que as caixas cognitivas, fenomenológicas,
ou mesmo místicas.

Igual, o misticismo é interessante no sentido de abrir o mundo do desejo (vide Carrington, cuentos de hadas)
 (e do desejo por trás do desejo, ou do intento, como disse Castañeda)
e do poder do inconsciente-rede numa perspectiva de co-criação da realidade.

Como que e artiste não vai ser um bruxe? Estamos modi  cando a realidade através da vontade, como disse
Crowley, ou ainda, estamos modi  cando a nós mesmos e a realidade a partir da entrega a algo muito
maior que nossa vontade, associando essa última à outra maior, como disse Rivellino.

E como a bruxaria não vai ser um olhar pras coisas simples e reais a  m de ter liberdade em relação
a si mesme diante delas?



Sobre la posesion de las mascaras, a partir de charlas con Luca Pacella:

tengo la cosciencia más arrriba y me veo. Es como mirar-se de arriba.

yo no miro a mi, miro a este cuerpo que se mueve.(luca)

y por eso no se trata de catarsis,
es assumir la divinidad de las cosas y las lineas de fuerza de los distinos campos
energeticos y jugar
no solamente el hecho de ser posseido pero tambien de poseer.(luca)

estar en el punto de despersonalizar-se para que la fuerza actue.

para eso el ritual es importante, porque abre la esfera de la possibilidad de entrega a un sistema
más complexo que el control pero que es activado por una serie de acciones,
que si pueden ser ilogicas. No necesitan signi  cado, estoy un poco en contra del signi  cado,
porque resume las cosas a algo... Pero bueno, el hecho de de  nirmos un espacio con principio y  n
nos dá el aguhero cosmico del MA donde todo puede acontecer.

Así que, veo que no se trata de bailar o ser bailado, si no de un juego o fusion de las cosas,
el caballo y el caballero unidos en el atimo del momento donde las quatro patas están arriba del polvoriento 
suelo.
el nadador y el agua unissono no nombrados.
yo y el otro.
Tener el yo, tener el otro, tener la fusion, todo al mismo tiempo unido y separado y no tener nada de eso.

...

Também tener o atrevimento de fazer uma escolha mediante tudo que se apresenta com cara de destino.
Sem pagar nada por isso.

...

Quando sinto as pernas de outro como minhas, quando a respiração já não é minha,
sou respirado, quando entrego minha receptividade sem medo, aí acontece algo que me interessa.

- - -
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retirado da 
dissertação 
de Guilher-
me Dable, 
enviada 
para Ale R. 
por Janete 
Fonseca, 
editado 
por Ale R. 
em Paint 
Brush.



 Balão levita bigorna 
- vide tatuagem do Brunera -

A criação da realidade se per-
gunta sobre a co-criação da 
realidade...,

há uma diferença em perceber as 
coisas como uma coreogra  a, 
ou seja, um ou vários caminhos 
prontos aos quais podemos se-
guir e nos encaixoenquadrar ,
ou, de outro lado, realmente 
criarmos, com estas infos ou com 
as que inventemos, as possibili-
dades do presente. Nas relações, 
no movimento, o timing das 
coisas, a experimentação, etc...
[agora percebo o encantamento 
que tenho por certos performers]
Há algo corpóreo de experiência 
que é mais honesto que quais-
quer ideologias.
Sinto no corpo a validez de mi-
nhas aprendizagens e desapren-
dizagens, enquanto meus ideais 
sempre me colocaram
longe dessa potencia celular. 
Obviamente não há separações, 
pois tudo é corpo, tudo é nature-
za. Porém há um embasamento 
paralém da consciência das coi-
sas que é uma completude
orgânica, pensar com os intesti-
nos, a dizer. Estar é diferente de 
ser, os devires são processo de 
mutação continua rumo ao não-
-saber e a signi  cação da realida-
de é um enquadramento.
Dito de maneira simples, estou 
mais interessado em inventar.



 Só eu posso cagar por mim

Eu trabalhei numa padaria na 
Índia, meu chefe se chamava 
Shanka.
Um dia estava cansado e sentei 
num banco.
Então Shanka me olhou e 
disse:
Levanta tua bunda daí e vai 
trabalhar, porque quem paga 
teu pão compra tua bunda.

Daí eu entendi todo o maqui-
nário e decidi investigar de 
verdade...,
Bueno, acabei perdendo a bol-
sa, mas igual readquiri minha 
bundinha pra entregar pras 
mãos que escolho, nham... As 
minhas próprias e outras mais, 
yes baby, eu vou dançar até 
gastar e vou suar em cima de 
quem estiver por perto.

AAAUUUUUUU

 gracias Mesac, quem traba-
lhou pro Shanka e me contou 
a história no dia da minha 
quali  cação.

GRACIAS!

- - - -

Cerimônia de Doação

o mais belo que posso doar é 
meu tempo.
O tempo que nunca foi meu, 
doar meu corpo para este 
instante, esquecer da ideia de 
tempo,
minha doação é a presença 
plena.

- - -

Com muito amor escrevo isso, 
aqui, agora, com amor quero 
dizer que sinto algo muito

forte
e muito intenso, muito livre e 
muito para além do que posso 
agarrar, parece uma doação, e 
tal.
O que quero dizer é que é 
gratuito.

O que tá aqui não pede nada 
em troca, porque o tempo 
que tu destinar a ler isto é um 
tempo
que vai estar doando a ti, que 
te oferece a ti mesme, o tempo 
que te presenteia, presenteia.
Assim que se isso te leva a co-
locar tua atenção em qualquer 
coisa que nunca antes havia co-
locado, estará muy bueno igual, 
da mesma forma que, se
isso tudo é apenas uma forma 
distinta de dizer coisas que já 
estão latentes em tua experiên-
cia, melhor.

Não posso te ensinar a ler, a 
mergulhar naquilo que lês. 
Não posso te ensinar a sentir. 
Posso?

O que me predisponho a 
escrever vem de uma atitude 
de calma mediante tudo que 
ainda há por se conhecer,
e também mediante a certeza 
da  nitude desta vida especí  -
ca neste tempo e lugar especí-
 co com

as cores e sabores e gentes 
especí  cas que se conhece e a 
maneira própria de perceber o 
mundo.

Não se deixe levar pela core-
ogra  a geral que tenta enqua-
drar os modos de percepção 
como iguais,
te convido a mergulhar na-
quilo que acontece contigo e 
potencializar esta maneira de 
funcionar, não há
que corrigir-se, não há o quê 
corrigir.

Primeiro quero falar, de novo, 
quantas vezes for necessário, 

quantas vezes for necessário, 
do conceito  losó  co da cultu-
ra oriental que é o Wabi-Sabi. 
O Wabi-Sabi habilita a ausên-
cia de juízo sobre as coisas, e 
libera a mente de categorizar 
as coisas entre dois polos, que 
em geral são: as coisas passam 
como eu gostaria ou as coisas 
não passam como eu gostaria. 
As coisas são boas ou más, be-
las ou feias. Uma mente atenta 
e elegante percebe as ranhuras 
do vaso e entende essas formas 
despadronizadas como a bele-
za única desta forma de vida 
barro-vaso. Somos barro-vaso, 
isto digo. Cada cicatriz, cada 
milímetro de curvatura de 
uma árvore mostra que não há 
nada igual no universo ainda 
que sejamos todos feitos de um 
mesmo pó e a força da gravida-
de nos toque a todos.

A organicidade da vida e da 
existência humana não cabe 
num conjunto qualquer de re-
gras, condutas, programações,
todas oriundas do medo e da 
necessidade de controle. O que 
quero dizer é que a vida é mui-
to vasta para que tentemos
controlá-la de alguma forma, 
nós mesmos somos muito vas-
tos para tentarmos controlar 
tudo o que nos passa,
vale mais entregar-se, essa é 
minha microbiopolítica.

Tudo que projetamos, a nos-
sa cosnciência planetária e 
aplicação das nossas ações no 
sentido de salvar o mundo, de 
preparar algo para nossos ne-
tos que estão por vir, de fazer 
com que as pessoas tenham 
boas experiências, todo o 
cronograma de atividades e as 
tarefas divididas e as reuniões 
em círculo para decidir coisas 
em comum, 

todo o sentido de 
consciência e comu-
nidade, a partir dos 
processos que vivi, 
estão muito distantes 
da organicidade das 
coisas. Mais parecem 
um plano mental que 
nos tensionamos para 
seguir.
E assim se dá nossas 
vidas.
O que quero propor 
é a atitude de atrevi-
mento que podemos 
ter em soltar nossas 
brilhantes ideias, em
programar o belo, 
perfeito e ideal e 
soltar o nosso ato de 
trabalhar esforçosa-
mente neste sentido. 
O que proponho é
aquietarmos nosso ju-
ízo de certo e errado, 
de bem e de mal, 
de evolução, passos 
adiante ou atrás.

O corpo está sem-
pre presente ainda 
que muitas vezes 
nossa atenção esteja 
projetada em outras 
coisas. A comunica-
ção verbal, na maioria 
dos casos, (ainda que 
eu tenha vivenciado 
casos em que não) 
segue e expressa
uma pequena parte 
de nossa complexida-
de animal, que pode 
encontrar entendi-
mentos desde a célu-
la, o cheiro, a energia, 
etc.

As palavras em geral 
são acessórios e 
desvios, poderíamos 
reavivar seu potencial 
de intervenção direta 
e atrevimento me-
diante



o silêncio, isso sim, e também sua necessidade balbuciante de existir sim ou sim.

Um desdobramento de um  uxo dos sentidos.

Há uma espécie de magia que acontece, (digo magia porque se dá fora de nosso imaginário criado
pelos hábitos coreográ  cos que nos metemos a viver ~ nosso = eu + eu), quando escutamos profundamente a 
nós mesmos e aos outros e vemos a beleza das coisas que acontecem distintas de nossos planos ou expectativas.
Quando há um contingente de pessoas envolvidas nessa entrega há coisas que acontecem de forma mágica.
Me dou o tempo de viver as coisas que vivo, assim dou tempo ao outro de viver as coisas que vive,
assim os encontros acontecem em um timing mais consistente, sem a intervenção da tensão gerada
pela tentaiva de controle humano. Parece que há um desejo por trás do desejo, parece que quando suspendemos
nossa necessidade de satisfazer-nos com o exterior, quando não mais operamos pelo medo ou necessidade
de sermos amados ou indispensáveis, se abre aquilo que nos rega com uma potência e usufruto muito maior
e pra mim dá uma sensação de que acontecem realmente as coisas que não poderiam deixar de acontecer.
Tudo é sempre assim de qualquer forma, mas há uma diferença na minha percepção quando algo se dá
do que quando algo é produzido.

Gosto mais quando algo se dá. Daí a produção mesma acontece, vem do sentido sentido não-producente.

O Castañeda falou de intento, parece bem pensar nisso aqui agora. ou depois, quem sabe?

A criação mesmo se dá em potência, é um agenciamento, não há um eu que lhe pode controlar,
há algo que observa, se amolda, tensiona, intenta, mas quando a coisa vem mesmo é tudo muito maior, muito 
maior que nossa ideia de nós mesmos.

Sinto que tem que ver com a experiência de tempo.
não há tempo, há distintas experiências de tempo.
Comer em outro horário, ou não comer,
dar mais 'tempo' para algum encontro especí  co,
são coisas que podem gerar novas experiências descoreografantes e aí podemos entender
nossas cores pintando o vácuo onde se dá a criação.
Isso seria o sim-eu que a Janete falou.
Mas a palavra eu pode nos confundir, então chame como quiser.

Alguma gente que parece muito espiritualizada e tem ações muito corretas está
com o pescoço rígido, as virilhas tensas, e muitas vezes com uma tensão
muito forte em todo o corpo, seja seu caminho espiritual dado pela satisfação dos desejos ou seu contrário;
percebo que as ideias são hierárquicas e sufocantes em relação ao todo de um corpo num determinado momen-
to e lugar.

pensando que tudo é corpo, nosso espírito já não se expressa de forma diferente,
gosto mais disso que da ideia de consciência, mas não quero falar muito mais disso agora.
.

(Há também a velha relação emaranhada onde a salvadora e o vítima se comem mutuamente. un enbole.)

 A habilidade de doar tempo sem pedir nada em troca passando pela base primária de nós mesmos para além 
das idéias de nós mesmos, podendo vivenciar aquilo que nos passa enquanto nos está passando.

sugiro que meta a cabeça em água quente, ou fria, como preferir.
eu aqui mesmo, escrevendo isso estou gerando tensões em nós dois, eu e tu, tensões que não nos ajudam
a vivenciar tudo que aqui está.

Então tchau.

 fotos de Paula Zacharias
{perfumers: Alessandro Rivellino e Juli Benjamin} 
em re-habitação performática da rua e saltos 
na Usina do Gasômetro [que deus a tenha],
 madrugada, RS, 2016.



 Solzin

A arte não é expressão.

A arte não é comunicação.

A arte é bem mais simples e muito mais complexa que isso.

Deixa eu ver se consigo me ecplixar, eclipsar, explidistar, como era? plicar, isso. Explicar.
Vou tentar explicar:

Muito do comportamento consciente e inconsciente pode
dar-se no sentido de existir e fazer ou deixar de fazer coisas para que no fundo sejamos queridos,
para ser amado muitas vezes traio a mim mesmo.

Ou ainda, pelo contrário, me comporto de maneira a não ser amado,
para que não exista qualquer sombra de abandono.

O medo de ser abandonado pode levar a uma busca de ideal ou a uma performance de si que não vive
ou se abre ao amor.

Poder viver com tudo e abrir-se ao amor compreende que um não abandona a si mesmo.

Que bom que é perder o medo de amar e reconhecer a parceria de eu-comigo
e sair dessa onda ideal ou seu contrário e estar honesto e real, verdadeiro e sano.

Vamos inventar a nós mesmos em cada átimo que nos dermos conta de que podemos fazê-lo.

Sem medo de amar, o que não se pode?

amo a dança, 
amo o ato de dançar dançando,
amo ser dançado, 
amo entregar-me,
amo enlouquecer,
amo meter a mochila nas costas, 
amo comer sorvete,
amo ter intercâmbios energéticos,
amo comer carne,
amo quando consigo descansar de tudo,
amo meu irmão e meus amigos,
amo quem odeio, vão se fuder,
sim, amo meu dedo do meio,
amo música e a capoeira,
, amo a vida,
e amo vocÊ Ê Ê CE RE RE CE CÊ.

a arte não é o que quero dizer senão aquilo que não pode deixar de ser dito-vivido; não se dá pelo que quero 
receber a partir do que crio, a acrobacia não é feita pelo aplauso, é feita pelo gerúndio de buscar a deus. A dança 
acontece entre um movimento e outro ainda que não haja não-movimento.

acostumbra-te a la paradoja, mi amor.



 Com Figurações
Digamos que haja um conhecimento na/da mata, direto, por exemplo a Ayahuasca. O bicho humano depurou 
a possibilidade de ferver as plantas e tomar o caldo grosso. E depois inventou um monte de regras religiosas em 
torno da beberagem.

Reconhecendo meu próprio caminho, entendo que o mais simples é o mais poderoso, a liberdade de ter plantas, 
terra, água e fogo, pagu. Quero dizer que se tenho o mar disponível, dar um mergulho é uma relação direta com a 
força; diferente de uma oração com palavras diante de um altar.

O que quero dizer é que, às vezes,  camos nas voltas, nos signi  cados, no dedo que aponta pra lua.
E o que proponho é nos darmos conta de que as rugas, o brilho dos olhos, o pé no chão, o caçar/pescar e comer 
peixe, nadar e fazer fogo, deixar que a Ayahuasca ensine ao invés de controlarmo-nos pra seguir uma estrutura 
são um tipo de conhecimento muito mais amplo e poderoso que a cognição das palavras e da comunicação ver-
bal.

Acho importante dizer algumas coisas sobre o descoreografar.

Uma coreogra  a é uma sequencia, normalmente repetível(não há repetição, vide Deleuze), de movimentos e ou 
paragens que se estabelecem compositivamente para uma criação em dança.

Estou entendendo que socialmente também estamos coreografados, como e aonde ir, que papéis sociais se agar-
rar,  car em pé ou deitado  nesse ou naquele lugar, caminhar nessa ou naquela velocidade, mover-se por objetivos 
mercantis, pró-produção, produzir conhecimento acadêmico, etc.etc.etc.etc.etc.

Então os controladores de plantão seguem dizendo: Ai que bom que temos uma estrutura, porque a partir disso 
podemos transgredir, transitar, modi  car, etc.

Já temos(tenho) tantos maquinários estruturantes que não se faz necessário amparar-se em mais estrutura exter-
na pra descoreografar.

Já não se faz necessário alimentar o sistema para desde dentro desestruturá-lo, tampouco lutar contra ele porque 
também se cria a outra ponta da ferradura; com a poeira que está ao redor das patas do cavalo, por aí vamos.

Descoreografar então será exatamente todos os movimentos que desestruturam o modo de operar que seja autô-
mato e que tenha objetivos bem de  nidos, que esteja longe da intuição e que esteja cada vez + perto da tentativa 
de nos tornarmos uns iguais aos outros.

Então, descoreografar é como re-habitar, reinventar-se nas próprias escolhas. rumando à autenticidade contra-fa-
bricada, sem receita pra entender o chá.

Proponho que já partamos com o máximo de não-saber possível, estar potencializando a diferença e descalcular 
o sistema de funcionamento pra estarmos o mais inventives que possamos estar em um dia de nossas vidas, con-
 ar em seguir ao desconhecido com a bagagem celular que já temos.

Por exemplo grotesco: comprar  ores e pagar/trocar com/por uma roupa, que sacamos do próprio corpo, e cami-
nharmos sem camisa (se com mamilos grandes ainda melhor) com o buquê na mão, em seguida oferecer as  ores 
para uma senhora que tenha bastante conhecimento(rugas), beijar-lhe a mão e avançar ao cotovelo, depois voltar 
e comprar a camisa/eta pelo preço que eram as  ores, com a memória do gosto e cheiro da sua pele bem presen-
te...

Por exemplo sutil:  car horas em silêncio junto com outras pessoas.

mas melhor que isso seria simplesmente não estar autômato e sim espontâneo, sem ataques de espontaneísmo; 
mas sem pensar antes de fazer, mover-se a partir de um complexo de fatores, desejos e desejos por trás dos dese-
jos, contra-  uxos curtos para  uxos longos, fumar tabaco para a entidade e tomar xarope de agrião para si.

Desenho de Luísa Prestes em dia de performance na Resi-
dência Artística que seria de Butoh caso o Artista não tivesse 

co-criado outro-algo, na Casa Frasca, Porto Alegre, RS, 

2016.



Varrer o chão é mais impor-
tante que escrever um tratado 
 losó  co.

 foto do livro Anatomia Humana para Artistas
Desenho de András Szunyoghy
Riscado por Alessandro Rivellino



 Portodasasminhasrelações

Em resumo

ume performance é uma atuação num meio social.
(o que é  diferente de dizer que éuma atuação no meio social)

ume ritual é uma atuação num meio social num caráter 
revolucionário em relação ao cotidiano 

e à percepção da passagem do tempo nos substratos do corpo.

ume fubangagem é a volta ao que é alegre e menor, 
inacabado e imperfeito.

.

Vamo aí caminhar de novo pela Andradas

 Texto inspirado por Autarco Ar  ni, 
no caderno que Consuelo Pacheco 
costurou e regalou a Alessandro 
Rivellino, que escreveu, em Porto 
Alegre, RS, 2016.



 no gerúndio é onde a dança se dá

falar[escrever] de Tosquera Brava está 
para resgatar um sentido wabisabano 

da vida

é rezar sem saber rezar

A Reza Brava, daí, está para cantar 
sem saber cantar

Os mortos estão deitados embaixo da 
terra, 

com as mãos pra cima, 
e assim sustentam a caminhada dos 

vivos,
 que pisam [caminham] sobre as suas 

mãos.

E aí nos resta, pra Dança Brava,
 chorar sem saber chorar

e fazer a oferenda pra deixar os mor-
tos em paz.

-

(Da série a Vida não tem edições. 
Número azul cobalto)

Texto-base de pesquisa de vida, por Hermann Hesse. Início do 
meio da pesquisa, cópia realizada em Porto Alegre RS, 2011.



 Sobre Viajar, Criar e Pesquisar

Un buen viajero viajere no tiene planes  jos

ni está preocupado por llegar.

Un buen artista artiste deja que su intuición

le lleve donde quiera.

Un buen cientí  co cienti  ce se ha liberado

de conceptos

y se mantiene abierto abierte a lo que es...

-
-

do livro El Tao de La Gracia,
de Lao Tzu, 
editora Cuatro Vientos, Santiago de Chile, 1995.

Edição em favor da liberdade acerca da 
performatividade de gênero por Ale Riva, 
(fazendo o melhor que se pode).

y donde se lê es leia-se devenira.

(arriba portunõl como posição microbiopolítica, 
ou simplesmente aprender quechua, ainda melhor).

 
Em Aristobulo del Valle,
 Província de Buenos Aires, Argentina, 
Noviembre de 2017.

Foto em câmera-tosca (Canon Pc1953) 
de Alessandro Rivellino,
sem edição.



 awọn kannaa ti awọn ogbon

-

TE o RIA

...

Em contraposição ao ARTEVIDA, teremos a autonomia da arte, em sua diferença em relação à relação direta com 
a vida, na ilusão da quebra. Se a arte está no museu, se o teatro está na sala de apresentações, isso pode acostumar 
nosso olhar a não perceber que performamos a nós mesmos e que escolher como mover-se é uma atitude dança-
da e como terminar um relacionamento ou o quê e quando presentear alguém é uma atitude artística e criar algo 
sem função capital ou totalmente sem objetivo também ?

A representação seria a substituição de uma coisa que está aqui por outra que não está aqui. Mas a imaginação 
pode estar aqui também, é óbvio, mas a representatividade criaria uma dupla camada no concreto do que se vê.

A arte contemporânea (que pra mim me parece já do passado, ou sei lá, contemporâneo é o que se faz agora, se a 
galera ainda tá no textão, igual) não representaria uma ausência, como de  nição a priori, ou seja, estaria lidando 
com as coisas como coisas, a cadeira como cadeira, etc, acho legal pensar no cru do cru e de repente pum estamos 
todos aqui nos olhando et al.

tipo assim, ampliar a percepção daquilo que está aqui...
mas bueno, há muitas 'coisas' aqui.
não é um reducionismo...

A representação se tornaria generalizante, gerando uma tendência ao signi  cado único.

Construções provisórias...

 o que não quer dizer que elas sejam portadoras de algo que não está ali,
não há substituição de uma coisa por outra naquela coisa mesma,
a bicicleta é uma bicicleta.

uma força que a gente não enxerga mas que existe pela tensão
da existência de outra força que a gente enxerga ou poderia enxergar caso olhássemos um pouco melhor...

A experiência no campo da sensibilidade.
A biblioteca do irracional.
Não há separação entre objeto e objeto estético.

Pegar num pincel é uma experiência estética. (Marta Isaacson + Simon Don)

O artista como ponte que dispara o dispositivo-disparador da experiência estética do outro (há um devir micro-
biopolítico baseado no reconhecimento da diferença, num respeito, não há um artista poderoso que pode dispa-
rar a experiência estética do outro...).

Mas se todo ser humano é um artista, a autonomia de estetizar-se, e de estetizar o mundo, a estética da existência, 



torna a realidade cotidiana em potência de criação, se a arte tá na vida, o artista na real é o cara que faz dar-se 
conta disso?

Que experiências estéticas eu experiencio nos dias da minha vida? Uma experiência estética para uns não é arte, 
para mim já não importa essa pergunta, qual valor que nãoseique, eu quero mesmo é passear.

Há uma pessoa que entendeu o processo de que o processando é o pedaço de tempo da realidade em
que se pode ter experiências e embarcou nesse múltiplo maior que a ideia de si mesmo, em diferença; se isso aca-
ba sendo artístico já nem importa mais...

awọn kannaa ti awọn ogbon

rom/pero,formativo,
romper com o de  nitivo, com a forma preestabelecida da regra in and out;

provocar a energia,
a intensidade, desestabilizando a percepção habitual;

 (que pode ser a percepção das coisas com vias de poner-las ou reconocer en ellas signi  cações, generalizações, 
de  nições - com  ns - : tamo na distorção disto) .

Os sentidos são canais de existência,
 as sensações são subjetivadas a partir dos sentidos.

Quem escolhe?

Não confundir a sensibilidade com o ato de chorar, por exemplo.
Ver um comercial de margarina pode me emocionar.]
Por isso o Gil José falou de arte insensível, porque está
+ pra potência de criação, não seria tão óbvia quanto associar música com gesto e história e provocar uma emo-
ção especí  ca relacionada...
+ pra uma criação de subjetividade, é insensível porque há sobreposição de tempos, passado e presente são do-
bras, tipo desterritorialização, o atual e o virtual transando/fodendo ininterruptamente e já nascendo da morte 
que não acontece de fato mas que acontece em deviração.

Quando falo de sensibilidade falo de criação,
não no determinismo freudiano, ou social-panopticoniano

.

poder-se-R-ia
voltar ao devaneio imaginário,
ao devir-potência.

...

, o espectador está representando a si mesmo.
.
bernard, michel pag 32

devolver ao olho a possibilidade de ver  foto de Javiera Sanhueza(?) 
de Alessandro Rivellino

no limite da rocha com as ondas que quebram 

em GamboaSC, verão de 2016.



...

devolver ao olho a possibilidade de ver

- - -

se eu der a referência bibliográ  ca direta e muito bem especi  cada:
 livro, edição, página, autor,
vou encurtar teu caminho,
e eu quero re-forçar tua deriva...

- - -

damos valor pra
 sociabilidades efêmeras,
coisas que acontecem e se dissipam...

os desejos que são fruto de uma manipulação social
versus
nossos próprios desejos [ conseguimos chegar neles ou ser chegados por eles? ]

.

as relações intersu bjetivas não mais atreladas a qualquer coisa que
esteja fora da própria relação completamente sitespeci  c.

.

- - - -

“dar-se conta da própria  ccionalidade”
bernard pg 190

- - - - 

 foto da Roberta Fofonka 
durante a performance de 12 horas 
ininterruptas de dança do Alessandro 
Rivellino ou algo nele cujo título foi  
Não Alimente o Artista e que aconteceu 
na Sala400 da Usina do Gasômetro em 
2015.
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 QUE 

BUTÔ 

EU 

PODERIA 

SONHAR!?

 foto de Andre Olmos
durante a performance Deitado na Areia - Pemba, de 
2015,  do Alessandro Rivellino com o espelho do Élcio 
Rossini, na Rua daos AndrPraia.





 LYgia e seu ovo

Quantos seres sou eu para buscar sempre do outro ser que me habita as realidades das con-
tradições?

 Quantas alegrias e dores meu corpo se abrindo como uma gigantesca couve-  or ofereceu ao 
outro ser que está secreto dentro de meu eu?

 Dentro de minha barriga mora um pássaro, dentro do meu peito, um leão.

 Este passeia pra lá e pra cá incessantemente. 

A ave grasna, esperneia e é sacri  cada. 

O ovo continua a envolvê-la, como mortalha, mas já é o começo do outro pássaro que nasce 
imediatamente após a morte. 

Nem chega a haver intervalo.

 É o festim da vida e da morte entrelaçadas. 

(Lygia Clark)

.



 Cas bala

A aprendizagem da palavra, da escrita (e com isso todo aparato de funcionamento 
cognitivo, racional e signi  cante) poderia matar um certo funcionamento da criança? 

Mas também ir, aos poucos, criando novos funcionamentos onde a imaginação e a 
invenção podem re-habitar? 

Mas em seguida, não poderia também se tornar uma prisão que coloca uma separação 
ou de  ne a existência de um véu entre o vivente e a coisa, um plástico entre a criatura 

e a vida? 

O que quero dizer-perguntar se dá exatamente na mesma viage do MA-GRITE, isso 
não é um cachimbo. é óbvio que a palavra cachimbo não pé o chacimbo, porra. 

Criar o mundo das representações se torna agressivo e o que se torna agressivo vai 
deixando de ser perigoso. 

A palavra devir-se-ia perigosa, e tem que voltar a devir perigo. 

Quem sabe a palavra não pode, realmente, ter a potência de uma espécie de 
encantamento?

Por sobre o atrevimento de romper o silêncio...

Colar aqui uma foto de criança sem algum dos dentes:

MESAC: Entre a ingenuidade e ter que explicar, eu  co com a ingenuidade, e também 
não vou explicar por quê porque quero continuar sendo ingênuo...

foto: Débora Cardoso
em Festança - quali  cação de mestrado 
- no viaduto



 MANIFESTO EM CONSTRUÇÃO PARA O ESTATUTO DA IBREJA TCHEGUEVARISTA DO SUL DO SUL NÃO-
-PROIBIDA REPRODUÇÃO E NÃO-PROIBIDA VEICULAÇÃO EM QUALQUER MEIO HUMANO, ANIMAL, 

OU PÓS-HUMANO, OU EXTRATERRENO OU INFRAMUNDINO. NÃO-PROIBIDA REPRODUÇÃO

Dançar dançando.

O gerúndio da aprendizagem múltipla e sinestésica sem hierarquias e em imersão.

Dou aulas, faço aulas, organizo imersões em contato, mas é numa JAM que a coisa acontece, sempre.

Dançar dançando não é falando, dançar dançando não é lendo ou escrevendo, dançar dançando não é transando 
ou pseudotransando, dançar dançando não é recebendo ou dando carinho e ou prazer, dançar dançando não é se 

aninhando no outro, dançar dançando não é pensando com verbo.

E se não estou dançando dançando, meu lugar é fora da pista, seja pra mijar, conversar, trepar, receber/dar/procurar 
carinho,  ertar, satisfazer meus desejos ou pra cagar.

Dançar se dança dançando e é assim que o Contato Improvisação acontece, visitando o espaço vazio com mais baila-
rinxs, é assim que minha prática se relaciona com a investigação e com a transmissão do c.i., em gerúndio, na pista e 

com todas as forças físicas e químicas que me fazem dançar.

Chega de adendos.

Esse é um manifesto que vêm daquilo que está dentro do osso.

O contato improvisação é em si uma prática que não se encerra mas se basta.

Não é necessário criar jogos de silêncio,

muito menos de sons,

underscores,

práticas meditativas,

rodas de início,

ele é a prática já marcial e profana em si mesma,

completamente lúdica em sua sacralidade espontânea,

ela sendo dançada, seu gerúndio é o manifesto,

eu escrevendo aqui é o apodrecimento da prática.

Eu não quereria precisar fazer isso pra manifestar meu dentro-do-osso,

porque na pista é que o contato improvisação acontece,

ele não serve para outra coisa,
ainda que seja dançado, acabe sendo a coisa mais terapêutica  e política que eu já experimentei, e espiritual,

ele está em si mesmo abarcando a inutilidade completa para qualquer outra coisa

e por isso é potência



e por isso é potência

vamo dançar ô caralho!.

...

,

,

,

...con  em no não-fazer de sua não-dança
a criança joga sem saber que está jogando

(autoria argentina de iluminação total que deve ser de alguém amigo de 
Lehum Sbarra, digamos que é de JADA)

...

buceta



 COR PÔ
          Corpo.

Venho por meio destas criptogra  as realizar uma incursão no âmbito das letras, em torno de ou ao centro de minhas 
questões de pesquisa.

          Corpo.

Senão vejamos: o começo já se instalou e cá estamos para reatualizar o amontoado de signos que em si engendram a 
raiz de uma linguagem se rizomatizando. Letra. Língua. Garganta. Peito. Segundo minhas percepções do mundo (com-
pletamente dilaceradas e reconstruídas por in  uências artísticas e  losó  cas) tudo se resume (ou se resume ao contrá-
rio) a corpo.

Temos o atualeuze com rizomatarri e no peito do Zumthor.

Corpo.

Chega de justi  cativas.

Corpo.

O corpo que encontro quando compro mamões ou os como, o corpo que sigo ao dançar, o corpo que me assalta como 
bomba-relógio acelerada por um susto, corpo que tem vertigem quando estou(quem está?Chá com Butler...) perto da 
queda, o corpo que o espelho vomita, o corpo que vomita, se contorce, o corpo que sente o vento ou o segue, o corpo 
que lê esse texto, com os ouvidos abertos pra chuva ou caminhão ou pássaros, com as tensões na mandíbula nos olhos 
ou em toda face, nos ombros, no trapézio, o corpo confortável, o corpo que resiste à mudança e o corpo que se entrega 
pra ela. (Peço clareza aqui em relação às orações nas quais me re  ro ao corpo como ideia de corpo, e manifesto que não 
é disso que quero tratar, tampouco de um conceito  xo e delimitado, quer seja biológico, antropológico ou mesmo me-
tafísico, também àquelas nas quais  ca presente uma idéia de meu corpo, melhor seria eu corpo, e sei que ainda assim 
precisaria pedir alguma espécie de perdão por dizê-lo deste modo e dar todas as voltas necessárias para chegar ao cerne 
que não existe como ponto  xo mas que justi  caria a zona de habitação para fora-além ou dentro e através porque eu 
sendo identidade já não serve pra se ancorar ou pra ter fagulha-faísca de partida, talvez seja melhor dizer não-eu).

            Corpo.

Agradeço àqueles que leem e me dão a liberdade dos poetas, tomando a responsabilidade de entender o que quiserem 
entender a partir daquilo que leem[e tão melhor se não entenderem]; aos que tem referenciais acadêmicos acerca dos 
termos que os usem e aos que não tem que usem sua imaginação, referências pessoais, criatividade e desapego e etc.

(É detestável se desculpar sobre o que se escreve. Peço desculpas por pedir desculpas e por todas as minhas justi  cati-
vas e agradecimentos).

              Body.

Estou interessado nas linhas (não em formato linear) que atravessam o (UM) corpo, e por isto mesmo o constituem e o 
tomam como um ---------------- que não poderia encerrar-se com pouca demanda. Nietzsche, Deleuze, Artaud, Abra-
movic, Gil², Zumthor, o reclamam. (tomemos reclamar como clamar mais de uma vez).

O corpo como possibilidade de engendrar uma arte presencial que nos suscita o contato, visível e invisível, em muitos 
casos sensível, por entre as brechas, vácuos e arestas do cotidiano; para que além dos comerciais de margarina possa 
criar também uma arte insensível (ASTERISCO).

Em que medida insere-se como dança, até onde ela vai e pra quem e para quê ela aparece e com o quê se parece; quan-
do as Artes Visuais vêem(visual, ver, prálálá) o corpo para além de uma visão que o coloca como instrumento manipu-
lador de instrumentos que criam obras fora de si e porque existe um espaço chamado galeria de arte que nos traz uma 
pré-concepção de referências que devem lá estar; em que momento a performance aparece como ritualização de uma 



linguagem oral genuína, ou melhor seria cajuína, e como pode nos revolver em seus sentidos  losó  cos, antropo-
lógicos, artísticos e políticos sem perder sua capacidade poética, quase viral, com ou sem palavras; como a escrita 
pode trans-bordar o amontoado de informações e alcançar(remontar - reatualizar) uma vida própria que está na 
linguagem antes da linguagem, que confere potência de vida ao abrir possibilidades criativas pra quem lê, quando 
se cria o sistema escritor escrito leitor e aí se enclausura algo, como chegar no cerne, e no corpo, e no cerne do 
corpo, e esse cerne dilacerado pra todos os lados, não-  xo, cerne não é uma boa palavra para agora; como incluir 
sensações e reatualizar o presente que inclui o entorno, a mão que segura o livro ou o MOUSE ou descansa próxi-
mo ao ecrã [e sua voluptuosa pele!] do computador; (coloque interrogações onde quiser); o corpo atravessando e 
sendo atravessado por tudo.

                  Corpo.

Afasia.

                  Corpo.

   Não à toa, até aqui, teve uma palavra se repetiu e se assemelha a outra. Me re  ro a elas como uma possibilidade 
de concentrarmos nossas atenções neste presente mutável e impermanente que estamos e focarmos neste novo 
espaço de co-criação que se abre, uma relação que vai ao encontro do ato performativo da leitura e de escolhas, 
comer uma maçã enquanto se lê ou não. Reatualizar no sentido de remontarmos a situação já sabida, ou seja, ler, 
num novo tempo presente; tomo emprestado aqui uma frase do Julio Cortázar como ela habita minha lembrança 
e por isso já recriada por mim: ao abrirmos uma lata de sardinhas não o façamos como se estivéssemos abrindo ao 
in  nito a mesma lata de sardinhas. Ritualização se assemelha não no sentido sacro da palavra, mas quando a aten-
ção converge em presença para um ato comum, neste caso aqui e agora, o espaço escrever-ler em co-criação para 
além do verbo. Perguntar-se em que medida todas as nossas imanências se fundem e destoam nos compele no mí-
nimo a nos posicionarmos com nossas possibilidades e capacidades de escolha. A dança, as artes visuais, o teatro, 
a performance, a literatura, atravessam m(eu) corpo. A  loso  a e a antropologia emergem como alternativas de 
ancoramento de um barco à deriva e em contrapartida são o içar de âncoras de um território conhecido. Para além 
de pistas e pontos de apoio, um sistema concreto de base permeia os questionamentos e a estrada que enveredo 
com foco desfocado, um sistema que parece ter haver com algo do zero, o potencial criativo imanifesto e o mesmo 
potencial imanifesto ao contrário, algo não-  xo, a dúvida transando[fucking] com a certeza(os dois), o espaço exis-
tente entre a inspiração e a expiração, o brilho dos olhos do  lho dos dois. Permear e habitar, como possibilidade 
criativa e renovadora da arte, qualquer território limítrofe, já sabendo da convergência do para ao com o corpo.

Espaço é corpo. Espaço é artéria, nós somos sangue.

Espaço é corpo.

É, na verdade, 
deve-se ler devir e melhor se ler-se-rá de bocacheia.
…

Bóta no google imagens: corpo.

Não há, por conseqüência, nenhum afastamento possível do corpo que se implica na pesquisa dela própria, por 
onde, possivelmente, podemos  ertar com algo ainda além do conceito de práxis, pois num sentido atual já en-
contra-se impregnado (ele mesmo, o corpo, esse corpo que vos fala, que tenta remontar a voz por entre as linhas 
pretas e símbolos requerendo decodi  cação) de teoria prática ou de uma prática teórica, indo além quero dizer 
que é outra ordem de coisa própria e imprópria, uma coisa que não tem separação, entende?. Assim encontramos 
aqui a proposição corpocontinente pretendendo ir além das pontes com outros corposcontinentes e remontar uma 
pangeia contemporânea sem abandonar seu paradoxo que reorganiza caoticamente linhas de força in  nitas em 
todas as direções.

E o que está no entre?

- - - -

ASTERISCO : Chorar vendo um comercial de margarina 
é digno, sensível. A arte insensível nos sentidos de Gil não 
é esta, não é representativa, é aquela que nos pega sem que 
possamos compartimentar a expressão de seu sentimento, 
não é sincrônica nem simultânea, pega pela curva subja-
cente da linha  na reta. 

 Foto de Mesac Roberto Silveira Jr
Durante seu  anar pelo viaduto que 
abrigou e potencializou a Festança
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 Abrindo Picada + O Ovo e a Galinha de claricelispector - para que eu siga sem entender a pesquisa
Daí a Zanatta me olhou nos olhos e disse:

Tem coisas que são da ordem do mistério.

Quando perguntaram pra Clarice Lispector, já mais old, que texto dela ela gostava mais, ela respondeu que era O Ovo e 
a Galinha, porque ela nunca conseguiu entender aquele texto.

, então tive que reler o texto e acabei sabendo que ele foi pra um congresso internacional de bruxaria... 

 eu me arrepiei inteiro enquanto lia uma parte dele... 

E isso, isso mesmo, arrepiar-me é o que me interessa.

...

"De manhã na cozinha sobre a mesa vejo o ovo.
Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver o ovo nunca se mantêm no 
presente: mal vejo um ovo e já se torna ter visto o ovo há três milênios. – No próprio instante de se ver o ovo ele é a lem-
brança de um ovo. – Só vê o ovo quem já o tiver visto. – Ao ver o ovo é tarde demais: ovo visto, ovo perdido. – Ver o ovo é 
a promessa de um dia chegar a ver o ovo. – Olhar curto e indivisível; se é que há pensamento; não há; há o ovo. – Olhar é 
o necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora. Ficarei com o ovo. – O ovo não tem um si-mesmo. Individual-
mente ele não existe.
Ver o ovo é impossível: o ovo é supervisível como há sons supersônicos. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo? Só 
as máquinas vêem o ovo. O guindaste vê o ovo. – Quando eu era antiga um ovo pousou no meu ombro. – O amor pelo 
ovo também não se sente. O amor pelo ovo é supersensível. A gente não sabe que ama o ovo. – Quando eu era antiga fui 
depositária do ovo e caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. Quando morri, tiraram de mim o ovo com 
cuidado. Ainda estava vivo. – Só quem visse o mundo veria o ovo. Como o mundo o ovo é óbvio.
O ovo não existe mais. Como a luz de uma estrela já morta, o ovo propriamente dito não existe mais. – Você é perfeito, 
ovo. Você é branco. – A você dedico o começo. A você dedico a primeira vez.
Ao ovo dedico a nação chinesa.
O ovo é uma coisa suspensa. Nunca pousou. Quando pousa, não foi ele quem pousou. Foi uma coisa que  cou embaixo 
do ovo. – Olho o ovo na cozinha com atenção super  cial para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo. 
Sendo impossível entendê-lo, sei que se eu o entender é porque estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não 
é o modo de vê-lo. – Jamais pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. – Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Assim: 
existo, logo sei. – O que eu não sei do ovo é o que realmente importa. O que eu não sei do ovo me dá o ovo propriamente 
dito. – A Lua é habitada por ovos.
O ovo é uma exteriorização. Ter uma casca é dar-se.- O ovo desnuda a cozinha. Faz da mesa um plano inclinado. O ovo 
expõe. – Quem se aprofunda num ovo, quem vê mais do que a superfície do ovo, está querendo outra coisa: está com 
fome.
O ovo é a alma da galinha. A galinha desajeitada. O ovo certo. A galinha assustada. O ovo certo. Como um projétil 
parado. Pois ovo é ovo no espaço. Ovo sobre azul. – Eu te amo, ovo. Eu te amo como uma coisa nem sequer sabe que ama 
outra coisa. – Não toco nele. A aura de meus dedos é que vê o ovo. Não toco nele – Mas dedicar-me à visão do ovo seria 
morrer para a vida mundana, e eu preciso da gema e da clara. – O ovo me vê. O ovo me idealiza? O ovo me medita? Não, 
o ovo apenas me vê. É isento da compreensão que fere. – O ovo nunca lutou. Ele é um dom. – O ovo é invisível a olho nu. 
De ovo a ovo chega-se a Deus, que é invisível a olho nu. – O ovo terá sido talvez um triângulo que tanto rolou no espaço 
que foi se ovalando. – O ovo é basicamente um jarro? Terá sido o primeiro jarro moldado pelos etruscos ? Não. O ovo é 
originário da Macedônia. Lá foi calculado, fruto da mais penosa espontaneidade. Nas areias da Macedônia um homem 
com uma vara na mão desenhou-o. E depois apagou-o com o pé nu.
O ovo é coisa que precisa tomar cuidado. Por isso a galinha é o disfarce do ovo. Para que o ovo atravesse os tempos a 
galinha existe. Mãe é para isso. – O ovo vive foragido por estar sempre adiantado demais para a sua época. – O ovo por 
enquanto será sempre revolucionário. – Ele vive dentro da galinha para que não o chamem de branco. O ovo é branco 



branco mesmo. Mas não pode ser chamado de branco. Não porque isso faça mal a ele, mas as pessoas que chamam 
ovo de branco, essas pessoas morrem para a vida. Chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade. 
Uma vez um homem foi acusado de ser o que ele era, e foi chamado de Aquele Homem. Não tinham mentido: Ele era. 
Mas até hoje ainda não nos recuperamos, uns após outros. A lei geral para continuarmos vivos: pode-se dizer “um rosto 
bonito”, mas quem disser “O rosto”, morre; por ter esgotado o assunto.
Com o tempo, o ovo se tornou um ovo de galinha. Não o é. Mas, adotado, usa-lhe o sobrenome. – Deve-se dizer “o ovo 
da galinha”. Se eu disser apenas “o ovo”, esgota-se o assunto, e o mundo  ca nu. – Em relação ao ovo, o perigo é que se 
descubra o que se poderia chamar de beleza, isto é, sua veracidade. A veracidade do ovo não é verossímil. Se descobri-
rem, podem querer obrigá-lo a se tornar retangular. O perigo não é para o ovo, ele não se tornaria retangular. (Nossa 
garantia é que ele não pode: não poder é a grande força do ovo: sua grandiosidade vem da grandeza de não poder, que 
se irradia como um não querer.) Mas quem lutasse por torná-lo retangular estaria perdendo a própria vida. O ovo nos 
expõe, portanto, em perigo. Nossa vantagem é que o ovo é invisível. E quanto aos iniciados, os iniciados disfarçam o 
ovo.
Quanto ao corpo da galinha, o corpo da galinha é a maior prova de que o ovo não existe. Basta olhar para a galinha 
para se tornar óbvio que o ovo é impossível de existir.
E a galinha? O ovo é o grande sacrifício da galinha. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. O ovo é o sonho 
inatingível da galinha. A galinha ama o ovo. Ela não sabe que existe o ovo. Se soubesse que tem em si mesma o ovo, 
perderia o estado de galinha. Ser galinha é a sobrevivência da galinha. Sobreviver é a salvação. Pois parece que viver 
não existe. Viver leva a morte. Então o que a galinha faz é estar permanentemente sobrevivendo. Sobreviver chama-se 
manter luta contra a vida que é mortal. Ser galinha é isso. A galinha tem o ar constrangido.
É necessário que a galinha não saiba que tem um ovo. Senão ela se salvaria como galinha, o que também não é garan-
tido, mas perderia o ovo. Então ela não sabe. Para que o ovo use a galinha é que a galinha existe. Ela era só para se 
cumprir, mas gostou. O desarvoramento da galinha vem disso: gostar não fazia parte de nascer. Gostar de estar vivo 
dói. – Quanto a quem veio antes, foi o ovo que achou a galinha. A galinha não foi sequer chamada. A galinha é direta-
mente uma escolhida. – A galinha vive como em sonho. Não tem senso de realidade. Todo o susto da galinha é porque 
estão sempre interrompendo o seu devaneio. A galinha é um grande sono. – A galinha sofre de um mal desconhecido. O 
mal desconhecido é o ovo. – Ela não sabe se explicar: “ sei que o erro está em mim mesma”, ela chama de erro a vida, 
“não sei mais o que sinto”, etc.
“Etc., etc., etc.,” é o que cacareja o dia inteiro a galinha. A galinha tem muita vida interior. Para falar a verdade a ga-
linha só tem mesmo é vida interior. A nossa visão de sua vida interior é o que chamamos de “galinha”. A vida interior 
na galinha consiste em agir como se entendesse. Qualquer ameaça e ela grita em escândalo feito uma doida. Tudo isso 
para que o ovo não se quebre dentro dela. Ovo que se quebra dentro de galinha é como sangue.
A galinha olha o horizonte. Como se da linha do horizonte é que viesse vindo um ovo. Fora de ser um meio de trans-
porte para o ovo, a galinha é tonta, desocupada e míope. Como poderia a galinha se entender se ela é a contradição de 
um ovo? O ovo ainda é o mesmo que se originou na Macedônia. A galinha é sempre tragédia mais moderna. Está sem-
pre inutilmente a par. E continua sendo redesenhada. Ainda não se achou a forma mais adequada para uma galinha. 
Enquanto meu vizinho atende ao telefone ele redesenha com lápis distraído a galinha. Mas para a galinha não há jeito: 
está na sua condição não servir a si própria. Sendo, porém, o seu destino mais importante que ela, e sendo o seu destino 
o ovo, a sua vida pessoal não nos interessa.
Dentro de si a galinha não reconhece o ovo, mas fora de si também não o reconhece. Quando a galinha vê o ovo pensa 
que está lidando com uma coisa impossível. É com o coração batendo, com o coração batendo tanto, ela não o reconhe-
ce.
De repente olho o ovo na cozinha e vejo nele a comida. Não o reconheço, e meu coração bate. A metamorfose está se 
fazendo em mim: começo a não poder mais enxergar o ovo. Fora de cada ovo particular, fora de cada ovo que se come, 
o ovo não existe. Já não consigo mais crer num ovo. Estou cada vez mais sem força de acreditar, estou morrendo, adeus, 
olhei demais um ovo e ele me foi adormecendo.
A galinha não queria sacri  car a sua vida. A que optou por querer ser “feliz”. A que não percebia que, se passasse a 
vida desenhando dentro de si como numa iluminura o ovo, ela estaria servindo. A que não sabia perder-se a si mesma. 
A que pensou que tinha penas de galinha para se cobrir por possuir pele preciosa, sem entender que as penas eram 
exclusivamente para suavizar, a travessia ao carregar o ovo, porque o sofrimento intenso poderia prejudicar o ovo. A 
que pensou que o prazer lhe era um dom, sem perceber que era para que ela se distraísse totalmente enquanto o ovo 
se faria. A que não sabia que “eu” é apenas uma das palavras que se desenham enquanto se atende ao telefone, mera 
tentativa de buscar forma mais adequada. A que pensou que “eu” signi  ca ter um si-mesmo. As galinhas prejudiciais 
ao ovo são aquelas que são um “eu” sem trégua. Nelas o “eu” é tão constante que elas já não podem mais pronunciar a 
palavra “ovo”. Mas, quem sabe, era disso mesmo que o ovo precisava. Pois se elas não estivessem tão distraídas, se pres-
tassem atenção à grande vida que se faz dentro delas, atrapalhariam o ovo.



Comecei a falar da galinha e há muito já não estou falando mais da galinha. Mas ainda estou falando do ovo.
E eis que não entendo o ovo. Só entendo o ovo quebrado: quebro-o na frigideira. É deste modo indireto que me ofereço à 
existência do ovo: meu sacrifício é reduzir-me à minha própria vida pessoal. Fiz do meu prazer e da minha dor o meu 
destino disfarçado. E ter apenas a própria vida é, para quem viu o ovo, um sacrifício. Como aqueles que, no convento, 
varrem o chão e lavam a roupa, servindo sem a glória de função maior, meu trabalho é o de viver os meus prazeres e as 
minhas dores. É necessário que eu tenha a modéstia de viver.
Pego mais um ovo na cozinha, quebro-lhe a casca e forma. E a partir deste instante exato nunca existiu um ovo. É abso-
lutamente indispensável que eu seja uma ocupada e uma distraída. Sou indispensavelmente um dos que renegam. Faço 
parte da maçonaria dos que viram uma vez o ovo e o renegam como forma de protegê-lo. Somos os que se abstêm de 
destruir, e nisso se consomem. Nós, agentes disfarçados e distribuídos pelas funções menos reveladoras, nós às vezes nos 
reconhecemos. A um certo modo de olhar, há um jeito de dar a mão, nós nos reconhecemos e a isto chamamos de amor. E 
então, não é necessário o disfarce: embora não se fale, também não se mente, embora não se diga a verdade, também não 
é necessário dissimular. Amor é quando é concedido participar um pouco mais. Poucos querem o amor, porque o amor é a 
grande desilusão de tudo o mais. E poucos suportam perder todas as outras ilusões. Há os que voluntariam para o amor, 
pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal. É o contrário: amor é  nalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive 
amor é a desilusão do que se pensava que era amor. E não é prêmio, por isso não envaidece, amor não é prêmio, é uma 
condição concedida exclusivamente para aqueles que, sem ele, corromperiam o ovo com a dor pessoal. Isso não faz do 
amor uma exceção honrosa; ele é exatamente concedido aos maus agentes, àqueles que atrapalhariam tudo se não lhes 
fosse permitido adivinhar vagamente.
A todos os agentes são dadas muitas vantagens para que o ovo se faça. Não é o caso de se ter inveja pois, inclusive algu-
mas das condições, piores do que as dos outros, são apenas as condições ideais para o ovo. Quanto ao prazer dos agentes, 
eles também o recebem sem orgulho. Austeramente vivem todos os prazeres: inclusive é o nosso sacrifício para que o ovo se 
faça. Já nos foi imposta, inclusive uma natureza adequada a muito prazer. O que facilita. Pelo menos torna menos penoso 
o prazer.
Há casos de agentes que se suicidam: acham insu  cientes as pouquíssimas instruções recebidas e se sentem sem apoio. 
Houve o caso do agente que revelou publicamente ser agente porque lhe foi intolerável não ser compreendido, e ele não 
suportava mais não ter o respeito alheio: morreu atropelado quando saía de um restaurante. Houve um outro que nem 
precisou ser eliminado: ele próprio se consumiu lentamente na sua revolta, sua revolta veio quando ele descobriu que as 
duas ou três instruções recebidas não incluíam nenhuma explicação. Houve outro também eliminado, porque achava que 
“a verdade deve ser corajosamente dita”, e começou em primeiro lugar a procurá-la; dele se disse que morreu em nome da 
verdade com sua inocência; sua aparente coragem era tolice, e era ingênuo o seu desejo de lealdade, ele compreendera que 
ser leal não é coisa limpa, ser leal é ser desleal para com todo o resto. Esses casos extremos de morte não são por cruel-
dade. É que há um trabalho, digamos cósmico, a ser feito, e os casos individuais infelizmente não podem ser levados em 
consideração. Para os que sucumbem e se tornam individuais é que existem as instituições, a caridade, a compreensão que 
não discrimina motivos, a nossa vida humana en  m.
Os ovos estalam na frigideira, e mergulhada no sonho preparo o café da manhã. Sem nenhum senso da realidade, grito 
pelas crianças que brotam de várias camas, arrastam cadeiras e comem, e o trabalho do dia amanhecido começa, gritado 
e rido e comido, clara e gema, alegria entre brigas, dia que é o nosso sal e nós somos o sal do dia, viver é extremamente 
tolerável, viver ocupa e distrai, viver faz rir.
E me faz sorrir no meu mistério. O meu mistério é que eu ser apenas um meio, e não um  m, tem-me dado a mais mali-
ciosa das liberdades: não sou boba e aproveito. Inclusive, faço um mal aos outros que, francamente. O falso emprego que 
me deram para disfarçar a minha verdadeira função, pois aproveito o falso emprego e dele faço o meu verdadeiro; inclusi-
ve o dinheiro que me dão como diária para facilitar a minha vida de modo a que o ovo se faça, pois esse dinheiro eu tenho 
usado para outros  ns, desvio de verba, ultimamente comprei ações na Brahma e estou rica. A isso tudo ainda chamo 
de ter a necessária modéstia de viver. E também o tempo que me deram, e que nos dão apenas para que no ócio honrado 
o ovo se faça, pois tenho usado esse tempo para prazeres ilícitos e dores ilícitas, inteiramente esquecida do ovo. Esta é a 
minha simplicidade.
Ou é isso mesmo que eles querem que me aconteça, exatamente para que o ovo se cumpra? É liberdade ou estou sendo 
mandada? Pois venho notando que tudo que é erro meu tem sido aproveitado. Minha revolta é que para eles eu não sou 
nada, eu sou apenas preciosa: eles cuidam de mim segundo por segundo, com a mais absoluta falta de amor; sou apenas 
preciosa. Com o dinheiro que me dão, ando ultimamente bebendo. Abuso de con  ança? Mas é que ninguém sabe como se 
sente por dentro aquele cujo emprego consiste em  ngir que está traindo, e que termina acreditando na própria traição. 
Cujo emprego consiste em diariamente esquecer. Aquele de quem é exigida a aparente desonra. Nem meu espelho re  ete 
mais um rosto que seja meu. Ou sou um agente, ou é a traição mesmo.
Mas durmo o sono dos justos por saber que minha vida fútil não atrapalha a marcha do grande tempo. Pelo contrário: 
parece que é exigido de mim que eu seja extremamente fútil, é exigido de mim inclusive que eu durma como justo. Eles 



Eles me querem preocupada e distraída, e não lhes importa como. Pois, com minha atenção errada e minha tolice 
grave, eu poderia atrapalhar o que se está fazendo através de mim. É que eu própria, eu propriamente dita, só 
tenho mesmo servido para atrapalhar. O que me revela que talvez eu seja um agente é a idéia de que meu desti-
no me ultrapassa: pelo menos isso eles tiveram mesmo que me deixar adivinhar, eu era daqueles que fariam mal 
o trabalho se ao menos não adivinhassem um pouco;  zeram-me esquecer o que me deixaram adivinhar, mas 
vagamente  cou-me a noção de que meu destino me ultrapassa, e de que sou instrumento do trabalho deles. Mas 
de qualquer modo era só instrumento que eu poderia ser, pois o trabalho não poderia ser mesmo meu. Já experi-
mentei me estabelecer por conta própria e não deu certo;  cou-me até hoje essa mão trêmula. Tivesse eu insistido 
um pouco mais e teria perdido para sempre a saúde. Desde então, desde essa malograda experiência, procuro 
raciocinar desse modo: que já me foi dado muito, que eles já me concederam tudo o que pode ser concedido; e que 
os outros agentes, muito superiores a mim, também trabalharam apenas para o que não sabiam. E com as mes-
mas pouquíssimas instruções. Já me foi dado muito; isto, por exemplo: uma vez ou outra, com o coração batendo 
pelo privilégio, eu pelo menos sei que não estou reconhecendo! Com o coração batendo de emoção, eu pelo menos 
não compreendo! Com o coração batendo de con  ança, eu pelo menos não sei.
Mas e o ovo? Este é um dos subterfúgios deles: enquanto eu falava sobre o ovo, eu tinha esquecido do ovo. “Falai, 
falai”, instruíram-me eles. E o ovo  ca inteiramente protegido por tantas palavras. Falai muito, é uma das instru-
ções, estou tão cansada.
Por devoção ao ovo, eu o esqueci. Meu necessário esquecimento. Meu interesseiro esquecimento. Pois o ovo é um 
esquivo. Diante de minha adoração possessiva ele poderia retrair-se e nunca mais voltar. Mas se ele for esqueci-
do. Se eu  zer o sacrifício de esquecê-lo. Se o ovo for impossível. Então – livre, delicado, sem mensagem alguma 
para mim – talvez uma vez ainda ele se locomova do espaço até esta janela que desde sempre deixei aberta. E de 
madrugada baixe no nosso edifício. Sereno até a cozinha. Iluminando-a de minha palidez."

imagem de Elvis da Silva



 Old Men from the hearth

About reasons to be a mover. Steve Paxton.
17,6K
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"I think that one of the reasons I got involved in dance
is to  nish my movement development.

Because I have a hunger to  nd,
and to  nish,

and to explore,
to do essentially what babies do when they begin to move.
A hunger to  nd out more of what movement is or can be.

I think it provides a service to keep the search alive
in a culture,

which has engineered an environment which requires physical and sensorial suppression to exist in.
Most of the people who study dance aren’t ambitious to be dancers, in fact.

Or aren’t serious about that ambition.
I think they’re trying to complete physicality

that gets messed up by sitting for 12 years in school, or longer.
Essentially, urban civilization has cut off  from movement and sensorial development which would occur in a 

natural environment.
I mean the sense of smell is leaving.

 e sense of sight is rigidly controlled by readings,
by television,

by school,
by signage,

by words everywhere in the city.
In fact there are many kinds of of control or implicit visual message

about how to interact with the city.
Here there is more neon than nuance.

Food is advertised rather than hunted for.
Entertainment becomes divorced from ingenuity.

I’m not complaining because it is about 15,000 years too late to change direction.
I have found the cities very interesting places,

but when I return to the country I am struck by the diff erence in what is required by the senses.
It is appalling how we disuse the body.

Dance remind us about that.
Dance explores some of the physical possibilities.

Dance refocuses our focusing mind on very basic existence,
and time, space, gravity, open up to creativity.

 is seems to me a reminder of nature, of our natures,
and as such it provides a service to us in our physical doldrums.

It is a wakeup call to deadened urbanites,
a stimulus, to work-habituated bodies,

a promise to developing children …
Even those country folk who cope with their natural environment

use their bodiies more and more o en
fall into a routine and mold their bodies into tools

from which creativity has departed
dance will remind them of their feet, their spines, their reach

I think its good for us"

 foto do livro Anatomia Humana para Artistas
Desenho de András Szunyoghy
Riscado por Alessandro Rivellino



Prece à grande família - Gary Snyder

Gratidão à mãe Terra, que navega noite e dia – 
e a seu solo: rico, raro e doce 
em nossas mentes assim seja. 

Gratidão às Plantas, à folha voltada pro sol, 
que se transforma com a luz 

e pelos radiculares vistoso; em pé,  rme 
resistindo ao vento 

e à chuva; sua dança está no grão espiral que brota 
em nossas mentes assim seja. 

Gratidão ao Ar, que sustenta o Andorinhão planador e 
a silenciosa Coruja ao amanhecer. Sopro da nossa canção 

puro espírito da brisa 
em nossas mentes assim seja. 

Gratidão aos Seres Selvagens, nossos irmãos e irmãs, 
que ensinam 

segredos, liberdades e caminhos; que 

compartilham conosco seu 
leite; íntegros, corajosos e atentos 

em nossas mentes assim seja. 

Gratidão à água: nuvens, lagos, rios, geleiras; 
contendo ou liberando;  uindo totalmente 

nossos corpos mares salgados 
em nossas mentes assim seja. 

Gratidão ao Sol: pulsante e ofuscante luz que atravessa 
troncos de árvores e atravessa névoas e aquece 

cavernas onde 

ursos e cobras dormem – ele que nos desperta – 
em nossas mentes assim seja. 

Gratidão ao Grande Céu 
que comporta bilhões de estrelas - e vai ainda além – 

além de todos os poderes pensamentos 
e ainda está dentro de nós – 

Avô Espaço. 
A Mente é sua Esposa. 

assim seja. 

[após uma prece Mohawk] 
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Em 1855, o cacique Seattle, da tribo Suquamish, do Estado de Washington, enviou esta carta ao presidente dos Estados 
Unidos (Francis Pierce), depois de o Governo haver dado a entender que pretendia comprar o território ocupado por 
aqueles índios:

    "O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa terra. O grande chefe assegurou-nos também 
da sua amizade e benevolência. Isto é gentil de sua parte, pois sabemos que ele não necessita da nossa amizade. Nós va-
mos pensar na sua oferta, pois sabemos que se não o  zermos, o homem branco virá com armas e tomará a nossa terra. 
O grande chefe de Washington pode acreditar no que o chefe Seattle diz com a mesma certeza com que nossos irmãos 
brancos podem con  ar na mudança das estações do ano. Minha palavra é como as estrelas, elas não empalidecem.
Como pode-se comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal idéia é estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou 
do brilho da água. Como pode então comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre as coisas do nosso tempo. Toda esta ter-
ra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias de areia, cada véu de neblina nas  orestas escuras, 
cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e na crença do meu povo.
    Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele um torrão de terra é igual ao outro. 
Porque ele é um estranho, que vem de noite e rouba da terra tudo quanto necessita. A terra não é sua irmã, nem sua 
amiga, e depois de exaurí-la ele vai embora. Deixa para trás o túmulo de seu pai sem remorsos. Rouba a terra de seus 
 lhos, nada respeita. Esquece os antepassados e os direitos dos  lhos. Sua ganância empobrece a terra e deixa atrás de 

si os desertos. Suas cidades são um tormento para os olhos do homem vermelho, mas talvez seja assim por ser o homem 
vermelho um selvagem que nada compreende.
Não se pode encontrar paz nas cidades do homem branco. Nem lugar onde se possa ouvir o desabrochar da folhagem na 
primavera ou o zunir das asas dos insetos. Talvez por ser um selvagem que nada entende, o barulho das cidades é terrível 
para os meus ouvidos. E que espécie de vida é aquela em que o homem não pode ouvir a voz do corvo noturno ou a con-
versa dos sapos no brejo à noite? Um índio prefere o suave sussurro do vento sobre o espelho d'água e o próprio cheiro do 
vento, puri  cado pela chuva do meio-dia e com aroma de pinho. O ar é precioso para o homem vermelho, porque todos 
os seres vivos respiram o mesmo ar, animais, árvores, homens. Não parece que o homem branco se importe com o ar que 
respira. Como um moribundo, ele é insensível ao mau cheiro.
Se eu me decidir a aceitar, imporei uma condição: o homem branco deve tratar os animais como se fossem seus irmãos. 
Sou um selvagem e não compreendo que possa ser de outra forma. Vi milhares de bisões apodrecendo nas pradarias 
abandonados pelo homem branco que os abatia a tiros disparados do trem. Sou um selvagem e não compreendo como 
um fumegante cavalo de ferro possa ser mais valioso que um bisão, que nós, peles vermelhas matamos apenas para sus-
tentar a nossa própria vida. O que é o homem sem os animais? Se todos os animais acabassem os homens morreriam de 
solidão espiritual, porque tudo quanto acontece aos animais pode também afetar os homens. Tudo quanto fere a terra, 
fere também os  lhos da terra.
    Os nossos  lhos viram os pais humilhados na derrota. Os nossos guerreiros sucumbem sob o peso da vergonha. E 
depois da derrota passam o tempo em ócio e envenenam seu corpo com alimentos adocicados e bebidas ardentes. Não 
tem grande importância onde passaremos os nossos últimos dias. Eles não são muitos. Mais algumas horas ou até mes-
mo alguns invernos e nenhum dos  lhos das grandes tribos que viveram nestas terras ou que tem vagueado em pequenos 
bandos pelos bosques, sobrará para chorar, sobre os túmulos, um povo que um dia foi tão poderoso e cheio de con  ança 
como o nosso.
De uma coisa sabemos, que o homem branco talvez venha a um dia descobrir: o nosso Deus é o mesmo Deus. Julga, 
talvez, que pode ser dono Dele da mesma maneira como deseja possuir a nossa terra. Mas não pode. Ele é Deus de todos. 
E quer bem da mesma maneira ao homem vermelho como ao branco. A terra é amada por Ele. Causar dano à terra é de-
monstrar desprezo pelo Criador. O homem branco também vai desaparecer, talvez mais depressa do que as outras raças. 
Continua sujando a sua própria cama e há de morrer, uma noite, sufocado nos seus próprios dejetos. Depois de abatido 
o último bisão e domados todos os cavalos selvagens, quando as matas misteriosas federem à gente, quando as colinas 
escarpadas se encherem de  os que falam, onde  carão então os sertões? Terão acabado. E as águias? Terão ido embora. 
Restará dar adeus à andorinha da torre e à caça; o  m da vida e o começo pela luta pela sobrevivência.

  Talvez compreendêssemos com que sonha o homem branco se soubéssemos quais as esperanças transmite a seus  lhos 
nas longas noites de inverno, quais visões do futuro oferecem para que possam ser formados os desejos do dia de 
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amanhã. Mas nós somos selvagens. Os sonhos do homem branco são ocultos para nós. E por serem ocultos temos que es-
colher o nosso próprio caminho. Se consentirmos na venda é para garantir as reservas que nos prometeste. Lá talvez pos-
samos viver os nossos últimos dias como desejamos. Depois que o último homem vermelho tiver partido e a sua lembran-
ça não passar da sombra de uma nuvem a pairar acima das pradarias, a alma do meu povo continuará a viver nestas 
 orestas e praias, porque nós as amamos como um recém-nascido ama o bater do coração de sua mãe. Se te vendermos a 

nossa terra, ama-a como nós a amávamos. Protege-a como nós a protegíamos. Nunca esqueça como era a terra quando 
dela tomou posse. E com toda a sua força, o seu poder, e todo o seu coração, conserva-a para os seus  lhos, e ama-a como 
Deus nos ama a todos. Uma coisa sabemos: o nosso Deus é o mesmo Deus. Esta terra é querida por Ele. Nem mesmo o 
homem branco pode evitar o nosso destino comum."

.

.

Não-Mestre Jodo em Risca Faca sobre Xona Identitária?

Quem é você?

Ao longo de toda a minha vida tenho lutado para ser espiritualmente livre. No âmago de mim mesmo, não tenho idade, 
não tenho nacionalidade, não tenho nome, não tenho rótulos que me de  nem. Se me pergunta quem sou, respondo: “Sou 
você”.

...

No século 20 você usava um aparelho que servia para só uma coisa, que se chamava telefone. Agora, no século 21, usa um 
aparelho móvel, que não serve apenas para conversar com seus semelhantes, mas também escutar música, assistir  lmes, 
programas, jogar etc… Este é o segredo do múltiplo. Antes se respeitava aqueles que faziam uma só coisa, era artista, 
engenheiro, médico, comerciante etc… Agora o ser humano está aprendendo a ser múltiplo, não se encerrar num só ofício, 
ou uma só classe de expressão… Cocteau, Pasolini, Leonardo da Vinci, Gurdjieff  e muitos outros mais, entre eles eu, não 
temos o complexo de ser uma coisa só. Livres dos rótulos praticamos aquilo que nos dá vontade.

Alejandro Jodorowski, disponível em 21/09/2016 em:

http://riscafaca.com.br/entrevista/entrevista-alejandro-jodorowsky/

.

.

.
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 Excerto de O Teatro e Seu Duplo - Antonin Artaud

"Acima de tudo precisamos viver e acreditar no que nos faz viver e em que alguma coisa nos faz viver. 
O que falta, certamente, não são sistemas de pensamento; sua quantidade e suas contradições caracte-
rizam nossa velha cultura européia e francesa; mas quando foi que a vida, a nossa vida, foi afetada por 
esses sistemas?
Protesto contra a idéia separada que se faz da cultura, como se de um lado estivesse a cultura e do outro 
a vida; e como se a verdadeira cultura não fosse um meio re  nado de compreender e de exercer a vida.
...
Mas o verdadeiro teatro, porque se mexe e porque se serve de instrumentos vivos, continua a agitar 
sombras nas quais a vida nunca deixou de fremir. O ator que não refaz duas vezes o mesmo gesto, mas 
que faz gestos, se mexe, e sem dúvida brutaliza formas, mas por trás dessas formas, e através de sua 
destruição, ele alcança o que sobrevive às formas e produz a continuação delas.
O teatro que não está em nada mas que se serve de todas as linguagens – gestos, sons, palavras, fogo, 
gritos - encontra-se exatamente no ponto em que o espírito precisa de uma linguagem para produzir 
suas manifestações.
E a  xação do teatro numa linguagem – palavras escritas, música, luzes, sons – indica sua perdição, 
sendo que a escolha de uma determinada linguagem demonstra o gosto que se tem pelas facilidades 
dessa linguagem; e o ressecamento da linguagem acompanha sua limitação.
Romper a linguagem para tocar na vida é fazer ou refazer o teatro. Isto leva a rejeitar as limitações ha-
bituais do homem e os poderes do homem e a tornar in  nitas as fronteiras do que chamamos realidade.
É preciso acreditar num sentido da vida renovado pelo teatro, onde o homem impavidamente torna-se 
o senhor daquilo que não é, e o faz nascer. 
Do mesmo modo, quando pronunciamos a palavra vida, deve-se entender que não se trata da vida 
reconhecida pelo exterior dos fatos, mas dessa espécie de centro frágil e turbulento que as formas não 
alcançam..."
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 Que camadas?

Temos uma camada que é o cotidiano...

Outra que é o cotidiano em caráter experimental...

Outra que é o tensionamento dos limites e das balizas panopticônicas do nosso próprio comportamento 
no cotidiano...

Outra é o extra-cotidiano que pela presença de uma câmera ou ensejo teatral é aceito para existir.

Passei dos limites...
É assim, às vezes  ca um pouco antes, ás vezes  ca nele, ás vezes passa, mas a pergunta é sobre esse entre 
aí...

...

E na pele uma camada de protetor solar, outra de pó do viaduto, outra de fumaça de churrasqueira e 
outra de suor, pra dar quela liga.

...

    Mesac Silveira 24 de outubro de 2016 03:46

    ... e outra camada da luz embaçada do viaduto  ltrada pelas lâminas ressecadas dos plásticos velhos, e 
outra camada película das retinas e pupilas dos passantes que te miram...
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 sobre a festa ser no viaduto - a pedido da Sílvia

Já voltei. A Nicole me falou.

Eu  a princípio acho que não, pelos seguintes motivos:

1) Os devires revolucionários do desejo implicam em seguir um  uxo interno intuitivo que aponta para o viaduto.

2) A necessidade macropolítica de manifestação é pungente, porém a organização do evento da Usina está enqua-
drada em séries de apresentações, oriundas dos grupos que lá habitam e o sitespeci  c da pesquisa, neste momento, 
aponta para um ajuntamento.

3) Não poderia enquadrar o processo festivo numa causa. Estaremos tocando no invisível dos poderes, não no visível 
escrotoescrachado da estupidez absurda que é colocar a usina das artes na situação que está sendo colocada.

4) o território do não-saber é intensi  cado no viaduto.

5) O petrópolis SESC faz o trajeto de um para o outro. Acho interessante levar coisas(pessoas) do rio para a monta-
nha e da montanha para o rio.

...

Uma possibilidade seria fazer por perto da Usina sim, em paralelo, pras pessoas transitarem mais facilmente, mas 
fui perdendo o objetivo de ter muita gente e ganhando o subjetivo de ter gente querida...

Bueno assim é como penso agora mas pode ser que mude daqui a pouco!!!

Talvez a praça do tambor seja um lugar legal. Acho bem bom. Mas mudaria muito o conceito de ocupação e ten-
sionamento de poderes. Igual o evento da usina mexe nisso. Mas tem outros escalões menores com os quais estou 
lidando e quero fazer valer desta vez.

:)

Seguimos pensando

Beijos

Ale
From: silvia@bnunes.com.br
To: alessandrorivellino@hotmail.com
Subject: Domingo 23
Date: Tue, 18 Oct 2016 15:25:27 -0200
Oi, Alessandro,
Já voltou? A Nicole falou com você sobre domingo? É que vai ter programação na Usina (em defesa da Usina das 
Artes) das 10h às 22h. Não seria de você fazer a festa mais ali perto?
Beijos,
Silvia

PS: EU APOIO O EVENTO E RE-EXISTÊNCIA DA USINA DAS ARTES

    Mesac Silveira 24 de outubro de 2016 03:53

    ... entre o saber e o não-saber, habitamos provisoriamente a decrepitude e a obsolência daquelas vias



 Poema de Larissa de Borba dos Santos

Às vezes você sorri, simplesmente. Como uma folha jogada ao vento. Um sorriso 
como um instante suspenso no tempo, um instante de uma lucidez completa per-
cebida por todos os sentidos. E você sorri, simplesmente, diante da exuberância 
da existência, a exuberância - simplesmente. A exuberância do simples, simples 
como uma folha jogada ao vento. E você existe, simplesmente. Existe na exube-

rância do simples. Simplesmente existe. Uma existência de um instante suspenso 
no tempo. Suspenso como uma folha jogada ao vento. E você sorri diante de 

você. Simplesmente, um sorriso simples. Você exuberantemente simplesmente 
sorri suspenso. E existe. E então você se deixa. E então você deixa-se ir- simples-
mente como a folha jogada ao vento. Suspenso você se deixa ir. E você sorri, por-
que antes sorriram por você, e você sorri pra que outros sorriam depois. E você 
(eu)sorri. E você (eu) se deixa ir de você (eu). E então, me perco de mim. Em 
você eu me perco de mim. E então eu (você) corro para meus próprios braços.

- Não se preocupe, menina, estarei sempre aqui – digo a mim (você).

E (eu você) sorrimos, suspensos, exuberantes, como folha jogada ao vento.

-
poema de Larissa Lewandoski
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 Unfortunately, an english title gives the post more views
Pretexto se refere àquilo que está antes do texto.

Pode ser apropriado, também, como aquilo que atua como 
disparador do encontro para que outra coisa aconteça.

A outra coisa que acontece é o que nos interessa para a pesqui-
sa, a curva subjacente da linha  na réta.

Exemplo inadequado: Um vernissage pode ser um pretexto 
para fazer negócios; uma reunião de negócios pode ser um 
pretexto para encontrar pessoas.

Exemplo adequado: A cerimônia teatral é uma oportunidade 
para o encontro de muitas pessoas num reconhecimento mú-
tuo. A saída na rua é uma oportunidade para atuação  ccional 
friccional de si mesmo no ou com o outro.

Ou aqui, ler o texto é pretexto pra se encontrar consigo mes-
mo, na criação a partir do que aqui está. [O leitor é o segundo 
autor. JorgeLuisBorges]

O Ruído no Canal numa perspectiva não-semiótica pode ser 
o salto da vida na acomodação da compreensão do que está 
acontecendo.

O horizonte de expecTativas é o range para a tensão e o jogo da 
criação que pode se dar em qualquer contexto, dentro ou fora 
do museu em sentido literal ou messtatossfórico.

[Libertando o olhar da convenção dos estereótipos... microes-
tereótipos, acomodagem de si mesmo...]

Se a arte está na vida, e se dá em gerúndio, e no encontro, e a 
perspectiva wabisabana convém a tudo, estar vivo é um grande 
barato,  nalizando os caixotes e abrindo novos
nichos-pensamento-de-em-na-célula-do-no-instante
para transitarmos entre a morte ao contrário e a morte, entre a 
vida e a outra vida.

Uma aventura, algo que ainda não é conhecido. A incerteza 
como prece profanosacra de um não-sistema sistematizado ou 
de um sistema não-sistematizado.

Abraçar a inquietude da estranheza e fazê-la chave de abertura 
da criação.

- - -

Lyotard diz que a pósmodernidade é uma reescritura da mo-
dernidade.
A pós-mod de  ne o momento em que a prática artística ou a 
estética permite a desarticulação total do sistema semiótico. A 
dessigni  cação dos objetos que são produzidos.

Pósdramtacidade, há, já, segunda-feira Lehmann, desde os 
anos 70 vem trazendo a ideia do expressivo como mais impor-

tante que o signi  cante, desaparecendo unidades de 
tempo, de lugar... Estamos falando disso, aqui, em nível 
de produção acadêmica, porque o teatro que se dá nisso 
é por si um modo de fazer que tem sua dramaticidade 
política, e o modo-de-fazer que deriva como capaci-
dade de não apreender as regras de construção de um 
objeto e a partir disto construir um conceito sem sua 
signi  cação.(cavalgando Kant, no canto...). EpoQuê é a 
suspensão do julgamento. Epoquepipocando a forma 
de perceber o que acontece com as células, com as vias 
sinestésicas que não podem cognitivar as experiências.

Se estuda muito, os Alessandros estudam muito, sobre a 
independência e a emancipação do espectador, porém 
o que o Alessandro tem observado, é que ao fugir de si 
mesmo o trabalho racional habilita outros modos de 
compreensão, e muitas vezes assim mesmo se estará 
atrasando em relação ao estabelecimento dos papéis de 
espectador. Do quê estou falando? Do que você quiser. 
Não há peixe fora do aquário e em perspectiva antro-
pológica a queda pretendida é a das máscaras reais.

A sensação é o que se transmite, evitando o desvio ou o 
tédio de uma história a ser contada _ Paul Valery

Uma escrita posacademicista necessita estar inserdia na 
academia para ter valor. ? [oh yes!

Arte é o que dura e cultura é o que é breve. (Anahhh Ha-
rendtqpf) . Então se eu acreditasse nisso estaria preten-
dendo viver cultura. A brevidade como subversão da 
produção da ordem linguística dominante.

A linguagem é política(Ana)

[O meio é a mensagem](Mcluhan)

A obra de arte produz um espaço entre a obra e aquele 
que olha pra ela (Heidegger).
Isso criaria a intimidade complicada onde a obra age 
sobre, atrai e rejeita.
Essa relação, quando cai, quando a obra para de existir 
e a manifestação artística está no jeito de fazer qualquer 
coisa, se abre uma esfera estética do desejo (não do 
desejo como freudfrustraç), mas de tesão, de  uxo, de 
tesões em  uxo.

FLUXO1 = Saltar na porta aberta do trem em movi-
mento.
FLUXO1b = O trem em movimento
FLUXO1c = O salto
FLUXO1d = O trilho + o trem + o salto

FLUXO2 = Gerúndios habitados que, caso se tente ex-
plicar, se poderá tentativar fazê-lo somente depois.
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FLUXO3 = O que deteriora-se criando-se
e gerando um subproduto que poder-se-ia chamar sujeito.

FLUXO4 = O  uxo pode te pegar

Todos os espaços podem ser mutualizados em diferença. Há 
espaços no corpo? Há espaços no corpo? Anatomicamente, 
há espaços no corpo? O vazio é preenchido, o silêncio não é a 
ausência da palavra, mas o silêncio é um som. Eu já ouvi, lá no 
deserto da Palestina roubado por Israel.
(Se escutassem o silêncio, ou escutassem Joshua mesmo, tavam 
lá tomando vinho juntos.)

Derridá blá blá = desconstrução e o ecletismo do fragmentado 
(Yannick) pode nos levar a pensar que podemos descoreografar 
nossas representações, sabendo que a arte se alimenta dos terri-
tórios sitespecinot  x .

Dispositivo aqui é uma palavra prática que nos faz pensar no 
disparar de funções sistêmicas nas relações das práticas existen-
tes do/no espaço. E o espaço são os corpos no espaço. O corpo é 
o espaço. O vazio é positivado e o silêncio do deserto é um som, 
como já dissssssssssssssssssssssssssse.

Inserir símbolo: do in  nito.

Co---borando com Janete na produção do sim-eu, agora vai ser 
dizpositivo.

Positivo.

Grotowski dise que o teatro começa com o ritua1 mas que acon-
tece quando já não há mais ritual.

Algo-em-mim entende o ritual como forma de dar contorno ao 
tempo para potencializar criações.
Como forma não-dogmática de relacionar-se com as forças da/
na/com/ real idade.
O espaçotempoMAagora. Caminhar pela Rua dos Andradas pra 
mim é ritualístico. E mesmo assim é só caminhar, nada de espe-
cial. Quando o especial some surgem as espécies.

- - -

Para Artaud:

Forma do ator de buscar em si mesmo; não a forma da imitação 
do som a ser reproduzido mas um som interno, uma linguagem 
não da mensagem ou da comunicação, mas uma expressividade 
forte e radical que faz com que o lugar do teatro se torne uma 
experiência autêntica...
O lugar da escrita pode estar aí; o lugar da performince, ou do 
perfumar na rua; dançar..., ser dançado vem daí.

Artaud+Grotowski+Vassiliev se abraçam no sentido 
da via negativa, onde o ator está em busca de uma 
verticalidade, a bola do grito.

A minha noção de ritual está na viapositiva, a hori-
zontalidade como bola do grito, o que não exclui a 
verticalidade, mas se insere na produção paralém da 
tranversal idade.

No teatro há uma convocação, na rua há mais a possi-
bilidade da conexão, ruído no canal, interferência, ali 
saltam os poderes, o que era invisível tem potencial 
pra se grotescar.

Uma convocação para rua poderá imbricar imaginá-
rios.
Pensando na relação com o gesto cotidiano, a rua é 
lugar onde se pode tensionar a relação diária que se 
tem com as coisas.

Cuando Carmelo Bene responde ao autor do livro, 
após este tê-lo lido inteiro: Você tem uma ótima sa-
livação, não entendo isso como uma crítica negativa 
ao produto do escritor, mas como produção de uma 
relação de outra ordem com a escritura e com o ato 
performático da leitura em questão.
O que importa é uma relação criativa em vias sinesté-
sicas de relação a-signi  cante. A baba.

- - -

Aqui dá-se valor ao acreditar em alguma coisa sem 
provas, mas provando[sabor]; acreditar desde uma 
cegueira que permite ver com outros olhos. A intui-
ção como faculdade.

Uma coisa incrível é uma coisa que não se pode crer 
mas está na nossa cara incutindo a alma(corpo) a 
acreditar,  ssurando as crenças para ampliação do 
simesmo.

 ere's a crack, a crack in everything, it's where the 
light comes in. (Leonard Cohen)

GOSTARIA MESMO DE NÃO COLOCAR NE-
NHUM NOME PRÓPRIO EM TODO AMONTOA-
DO DE TEXTOS QUE AQUI ESTÁUM.GOSTARIA 
MESMO DE NÃO COLOCAR NENHUM NOME 
PRÓPRIO EM TODO AMONTOADO DE TEX-
TOS QUE AQUI ESTÁUM.GOSTARIA MESMO DE 
NÃO COLOCAR NENHUM NOME PRÓPRIO EM 
TODO AMONTOADO DE TEXTOS QUE AQUI 
ESTÁUM.GOSTARIA MESMO DE NÃO COLOCAR 

foto do livro Anatomia Humana para Artistas
Desenho de András Szunyoghy
Riscado por Alessandro Rivellino

RUA DA PRAIA



NENHUM NOME PRÓPRIO EM TODO AMONTOADO 
DE TEXTOS QUE AQUI ESTÁUM.GOSTARIA MESMO DE 
NÃO COLOCAR NENHUM NOME PRÓPRIO EM TODO 
AMONTOADO DE TEXTOS QUE AQUI ESTÁUM.
GOSTARIA MESMO DE NÃO COLOCAR NENHUM 
NOME PRÓPRIO EM TODO AMONTOADO DE TEX-
TOS QUE AQUI ESTÁUM.GOSTARIA MESMO DE NÃO 
COLOCAR NENHUM NOME PRÓPRIO EM TODO 
AMONTOADO DE TEXTOS QUE AQUI ESTÁUM.GOS-
TARIA MESMO DE NÃO COLOCAR NENHUM NOME 
PRÓPRIO EM TODO AMONTOADO DE TEXTOS QUE 
AQUI ESTÁUM.GOSTARIA MESMO DE NÃO COLOCAR 
NENHUM NOME PRÓPRIO EM TODO AMONTOADO 
DE TEXTOS QUE AQUI ESTÁUM.GOSTARIA MESMO DE 
NÃO COLOCAR NENHUM NOME PRÓPRIO EM TODO 
AMONTOADO DE TEXTOS QUE AQUI ESTÁUM.

De-construir o desconstruir signi  ca, según el modelo  losó-
 co original de Derrida, rastrear el sentido que se esconde más 

allá de la apariencia formal de un texto. Podemos pensar  en la 
arqueología del poder o de la cultura de Foucault, que siempre 
pone bajo sospecha la inocencia o neutralidad de todo saber, 
incluido, por ejemplo, el Derecho a la de  nición de locura.

Descoreografar, neste caso, não tem que ver com ir além do 
sentido, mas desfazer o modus operandi a priori esperado pe-
las expectativas, a nível pessoal, interpessoal e social; um ges-
to que seja coerente, honesto e provavelmente original para 
a dada situação especí  ca em que se insere ou se constrói, 
muito provavelmente dilatando a noção identitária que  xa o 
comportamento e normas de conduta. Não é um revide, mas 
um devir que tensiona o comportamento regido pelo ideal 
formal, ou pela forma ideal da existência.

.

.

Tenho o sol que me seca e a chuva que me molha

- - -

O canto do quero-quero

O canto do quero-quero
Mais que um aviso, é uma ponte
[Pirisca Grecco]

Entrei no mestrado porque toda vez que eu pen-
sava em entrar eu escutava o falcão gritar (grito do 
falcãozinho). E toda vez que eu pensava “não, não 
serve pra mim”, não acontecia nada. Depois de cinco 
vezes seguidas que eu pensava “então quem sabe eu 
tento” (grito do falcãozinho), eu resolvi tentar/entrar. 
Por isso estou aqui.
E agora estudando um pouco do velho JUNG, escu-
tando o PIRISCA, estabeleço conexões das ideias

 de sincronicidade e inconsciente coletivo com a 
dilatação da presença perceptiva da consciência em

 relação a todo o in  nito criativo do inconsciente, 
sombra, alma, lama ou irmã. Por onde a passagem 
se dá pela respiração e o movimento é o canal entre 
o denso(manifesto) e o sutil(imanifesto) da realida-
de do instante.

Ai Sílvia eu acho que tá na hora da pulsão dos artis-
tas pesquisadores e das pesquisas performativas em 
âmbito acadêmico. Eu vi o  lme do Ai-weiwei, acho 
que é um bom exemplo do que acontece. A hierar-
quização das formas de conhecimento é uma atitude 
política, vamos nos posicionar com a nossa.

COMO FAZER QUE TE SALTE O GRITO ? A 
VOZ QUE VEM DO PEITO OU DA VÍSCERA 
QUE CRUZA A GARGANTA E A lÌNGUA COMO 
LINGUAGEM QUANDO?

Quarta feira

tem ca poeira

- - -

O estado de espírito que permite alguém fazer um 
trabalho de pesquisa é semelhante ao do  el em ora-
ção ou ao do amante enamorado. A atividade diária 
provém não de uma intenção ou plano deliberado, 
mas diretamente do coração.

(Ale + Pirsig + Einstein)



O símbolo não serve pra representar, neste caso, não serve 
para substituir ou amarrar.

[Isso não é um cachimbo]

O Símbolo não é nada, nada senão algo que pode servir 
como canal de conexão (conex com outras possibilidades 
de existência e criação, o que pode muito bem ser bem-
-estar agora mesmo porque não?) caso o caminho interior 
ainda não esteja minimamente cartografado.
Mas não é o algo que não está ali, está tudo ali/aqui. O que 
quero dizer é que, pra mim, o simbolo não é algo represen-
tativo, não substitui algo que não está ali. Ele desperta algo 
que está ali, cria subjetividades outras, atua na tessitura do 
real.

;

a imagem é corpo, é desdobramento, não é uma coisa que 
representa outra.

o primitivo não substitui, a imagem é a própria coisa.

A imagem é uma força em si mesma.

Não um remetente a outro algo.

- inspirado em Isaacon, Marta-

...

O AÇO é informe. AQUELE que trabalha com o AÇO 
direciona-o a uma forma.
[E se for o AÇO que molda a mão do ferreiro?]

A natureza tem o potencial para o AÇO. [Para que o AÇO 
exista]

- inspirado em Pirsig-

Passei a ver os fenômenos culturais, os maneirismos, as 
gírias, os sotaques, os jeitos, as crenças, os hábitos, como 
projetos criativos dando-se numa conjunção de fatores 
tão complexos que se tornam praticamente impossíveis de 
prever ou direcionar. O processo criativo relacionado às 
potências geracionais e geológicas de relação com a vida e 
o terreno cultural em que se habita. Entender o consenso 
de cada dia como espaço criativo, nas dobras, nas contra-
ções do tempo, parece-me agora, até óbvio, mas de tanto, 

desapercebe-se. Será preciso resgatar a imprevisibili-
dade e imprecisão do tempo que escorre nos meios das 
marcas de diferença e repetição. Parece necessário re-
 exão e atrevimento, astúcia e coragem, para ir inscre-

vendo coisas novas nas tradições, uma via de mão-du-
pla entre autonomia e generosidade. Abraçar a beleza 
e a potência daquilo que me regalaran os antepassados 
e romper com os padrões obsoletos para a realidade 
atual, cri a ti va.

O erótico re  ete nosso desejo político.

Não tenho a obrigação de concordar com tudo que 
escrevo.

Uma possibilidade corporal é uma tecnologia.

Tecnologias do sagrado e do profano. O sagrado é o 
que é duplo na realidade. O profano é o que nomeim-
portanada. São casados, os dois.

O silêncio anterior ao início do espetáculo e as palmas 
na sua  nalização são as manifestações que mais me 
interessam no fenômeno teatral tradicional.

Serumano.

- - -

Culturas autóctones, em geral, possuem rituais de pas-
sagem, essas fendas no espaço e no tempo, que marcam 
o corpo e psique dando referências ao indivíduo de 
um antes e um depois desta mesma fenda, alterando o 
cotidiano a partir dessa relação com o sagrado. Infeliz-
mente, o sagrado ainda nos é, em geral, referenciado 
àquilo que é conceitualmente ou moralmente o Bem, o 
Benfazejo, em oposição ao Mal. Neste caso, o sagrado, 
ao qual me re  ro, não está em linhas de oposição, não 
se referencia em dualismos quaisquer, senão insere-
-se numa ideia de sobrescrever a realidade cotidiana 
com outras qualidades, especí  cas e referentes ao seu 
relacionamento com a percepção, podendo através de 
técnicas como cantos, danças, meditações, etc. alterar a 
noção de passagem do tempo, as sensações e imagens 
ou visões que a consciência pode alcançar, assim como 
o in  uxo energético que o todo do corpo pode emanar 
e receber, muito além da consciência.

A consciência chega atrasada, vem depois, é curta em 
relação a tudo que acontece; além disso, é algo descola-
do, consciência de, e o que se refere aqui ao todo consis-
te na ampliação deste pequeno espaço chamado consci-
ência para abarcar inconsciente e tudo aquilo corpóreo 



orpóreo que não cabe em palavra ou imagem descritível.

A performance-art e o ritual parecem estar muito próximos e 
quem sabe, em muitos casos sejam, não exatamente a mesma 
coisa, mas uma mesma coisa-matéria.

O transe e a possessão como medidas salutares mediante a insana 
tentativa de manter uma identidade  xa.

O  uxo de energia livre e o acesso a uma corporalidade não-iden-
titária deslocam a doença oriunda da tentativa de arraigar perma-
nência no constante  uxo impermanente que constitui a vida.

O ritual, como fenda no tempo e no espaço com um início e um 
 m dá um vácuo criativo; o MA(espaço-tempo onde tudo pode 

acontecer - Tadashi Endo) se estabelece com a segurança de uma 
nova trans  guração possível onde, após o término do rito, se 
estabelecem novamente as pontes de vínculo e atuação social, 
seriam estes os gestos que dariam as balizas de liberdade para a 
intensidade lograr sua potência, durante a fenda, numa relação de 
soltura do controle e antes e depois dela na relação com o direcio-
namento consciente da força conectada durante a fenda.

[Devidamente, se aproximamos o ritual do cotidiano, como os 
negros sempre  zeram depois de chegar no Brasil, seja cortando 
cana ou ajoelhando na frente do Senhor ou do senhor na igreja só 
que internamente ainda orando pra Bará, estabeleceremos os pas-
sos pra desfazer as chibatas, todas elas, tanto do controle social, 
da coreogra  a cotidiana que o Panopticon instaura, da escravidão 
que ainda existe, ou mesmo dos cassetetes bem direcionados, até 
de nossas chibatas internas, nossos escravagistas do comporta-
mento, nossos próprios cerceadores internos de nossa liberdade 
pessoal, de nossa capoeira bem jogada, de nossa anarquia intelec-
tual, aqueles senhores de engenho que moram dentro de nós mes-
mos, pra darmos vazão pros nossos negros internos, mas dentro e 
fora não tem diferença, proponho uma festa no condomínio]

Para nossa parte racional e preguiçosa:

O ritual criaria um espaço extracotidiano, depois se retornaria ao 
cotidiano, tradicionalmente.
Contemporaneamente o que proponho é fazer do cotiano um es-
paçotempo a ser ritualizado, dobrado, cavado com linhas de fuga, 
não a criação de outra coisa a ser capitalizada.
A psicomágia do jJodorowski tá mais ou menos aí, na linha limite 
de performance, ritual, arte e vida.
Bueno...

palestra yannick buttel – MACROPOLITITICA

Espaço público: em movimento perpétuo, uma 
zona de ocupação, a in  uência de determinis-
mos múltiplos que não o coloca como de  nitivo, 
o espaço público depende da ação dos corpos 
que habitam esse espaço público. A reunião de 
pessoas é um evento político, o modo de ocupa-
ção do espaço e a maneira como o desertamos. 
(yannick e deleuze)

(Adorno) – Tentativa de uniformização do 
espaço público, as práticas culturais, gostos e 
desejos, indústria cultural. Acreditar numa 
oferta plural ao passo que todos têm fabricados 
os mesmos desejos pelo capitalismo. (Marx / 
Brecht)

Cada espaço não é neutro.
Uma praça, uma rua com comércio, o tempo 
que nos permite o sinal, para o atravessar da 
rua.

Modos de controle, deleuzefoucault: no espaço 
publico o que se exerce muito são modos de 
controle, como se organizam os movimentos 
e a inquietação, os deslocamentos, como se 
destina o tempo, como se trabalha e como 
se trabalha para se racionalizar as condutas 
individuais, através de processos que muitas 
vezes são invisíveis e outro mais visíveis, como 
forças policiais ou judiciárias, escola e igreja 
e indústria cultural, onde aparecem os modos 
de controle, onde a sociedade é regulada.

Existem outras possibilidades, mas parece 
que não, e esse desaparecimento aparente do 
modo de organização em liberdade precisa ser 
refeito reinaugurando novos modos de orga-
nização e agenciamentos do espaço social.

O que vivemos, o espaço publico no qual vive-
mos é uma instituição imaginária da sociedade 
(Cornelius Castoriades)

Gostaria de pensar então em espaço púbico.

Deleuze = tudo está em movimento
Castoriades = a imaginação é importante

Não vou falar sendo objetivo, isso quer dizer 
que não é em nome da verdade ou conheci-
mento ou subjetividade. Mas em honestidade. 
(Yannick)

Oxalá



Não buscar o caminho objetivo é uma posição política.

Só pra reforçar, daqui pra baixo quase tudo foi o Yannick que 
disse, numa perspectiva européia, mas um pouquinho trans-
criado por AleRiva, até quando chegar o seguinte sinal:

  ººº

Erauma vez o modo de dizer era uma vez, o que ensina com 
racionalidade o início, meio e  m; fomos condicionados pela 
ordem da narrativa e das representações.

O pensamento do teatro foi colonizado.

O que nos colonizou? A herança. A concepção e arquitetura 
e função do teatro, um papel no espaço social. Fomos coloni-
zados pela França. Isso alimentou práticas e representações 
daquilo que deve ser o teatro. Uma tradição que se estabelece 
e cria a ordem de representação estética que passa para a 
representação de uma ordem política, ética e ideológica.

1. A comunidade reunida, é uma uniformização, o mito do 
estar junto.
2. Objetos reconhecíveis e identi  cáveis
3. A ordem derivada está subordinada a uma ordem política, 
o político exerce uma determinação sobre a estética e o artís-
tico. Incentivos e  nanciamentos, por exemplo, são o contro-
le da representação estética.
4. A organização estética produz o estereótipo (topus - mode-
lo  xo). In  uenciando e controlando o espectador.

Produção teatral derivada de um modelo inicial porque é 
reconhecível identi  cável, fabricando o comum. O espec-
tador foi habituado ao formato teatral, que é reconhecível e 
identi  cável.
Esta é a colonização grega e francesa. Reagir da mesma ma-
neira assistindo à mesma coisa, isso é uma forma de fascis-
mo.

Outra colonização é a burguesa, que amplia o desenvolvi-
mento do princípio do entretenimento.

        Entretenimento

Além do fato de inserir-se numa economia de mercado, onde 
o teatro se torna um bem cultural.

A historia do teatro mostra muitas tentativas de fugir disto e 
fazer de outra forma, mas é importante dizer que há o privi-
légio do modelo uno e único, o que mantém a representação.

Aparelho ideológico de estado, um funcionamento 
como agente de controle do campo social, com mo-
dus de controle: o estimulante e o repressivo.

A parrtir do séc 19 e XX haverão tentativas mais 
precisas de reversão da balança, tentando exercer 
uma prática política do teatro... onde o espectador 
é colocado como importante, onde os observadores 
deliberam sobre o que é visto. Uma virada estética: a 
colonização do pensamento pelos gregos privilegiou 
a palavra Polis, que se avizinha de Polus, que é a de-
sordem. Privilegiou-se a ordem e o controle e esque-
ceu-se que a prática teatral poderia gerar alternativas 
à ordem. A desordem é outra ordem, um outro tipo 
de funcionamento. A desordem é política. Uma esté-
tica Polus e uma estética Polis, Polus nos faz voltar aos 
limites e fronteiras da arte. A partir desse momento 
a cena contemporânea vai gerar novas formas de por 
 m a pequenos mitos, como os cinco que são cita-

dos anteriormente. Uma prática liberada propõe-se 
existir.

A cultura existente numa ação ou jeito de escrever, de 
falar.

Escrever nos modelos representa seguir a coloniza-
ção. Criar modos honestos de escrever vai trazer uma 
posição política importante.

Benjamin, Walter falava de criação, preferindo reinse-
rir a palavra produção ao invés dela. A desprodução 
como gesto político.

Economia, cultura, estética, o artístico, instituições 
políticas.
Tudo é político.

  ººº

 Estou concentrado na liberdade e na alegria, na festa 
e na diferença para manifestação política no mundo.

Gatis quer o desaparecimento do espectador, para 
que se torne outra coisa o fenômeno teatral. Ações no 
espaço público fazem o espaço modi  car, sua organi-
zação e os modos de controle do mesmo .

Que lugar queremos para a arte? 
 A quali  cação deste mestrado será uma festa na rua.

foi



_-_-_-_

A festa, na rua, Bóra?

Durante todo o tempo em que o meio artístico está 
numa relação dialógica em linguagem(primeiro modo 
de controle – a linguagem), enquanto se está dentro 
disto o teatro estará privado de suas possibilidades. 
Quando não se utiliza mais a linguagem utilitária ele 
está fora do controle.
A produção se dá baseada na questão da linguagem a 
ser renovada o tempo todo (yannick)

Neste caso faz sentido a recriação de formas de ex-
pressão da potência.

Gaguejar a linguagem, criar outro uso, que não o 
comunicacional.

- - -

Dez dias na Andradas traz uma semelhança com os 
happenings de Kaprow.

A transformação da vida numa série
de atos auto-referenciais e auto-re  exivos
que geram um alto grau de conhecimento mútuo e 
pessoal.

(Jorge Glusberg – A Arte da Perfomance, página Tal)

- - -

E então chegamos para o micropolítico, por onde 
se propõe então não o teatro revolucionário, mas os 
devires revolucionários do teatro. (Siyllvya B. arrasan-
do) .

Gag ej ar a lingugm, outso, qunã o com unica cinl.

A política de massa será a massa de meus átomos.

Deeuze, a arte nada tem a ver com a comunicação, é 
oespaçolugar da resistência, sabe?

A resistência não é a oposição, é resistência no senti-
do elétrico.
A arte produz e conduz, não pára ou se opõe.

Microespaços que vão se constituir por esses siste-
mas heterônomos, a difusão rizomática de diferentes 
focos e pontos de resistência.

Imagem de Banksy



Saímos do espaço de enunciação e de “recepção”, saí-
mos da produção de conhecimento para os “escolhi-
dos”, saímos da reprodução da forma preestabelecida.

A festa, na rua, Bóra?

- - -

Existe o pré-bote, que é a espreita, é o andar em 
silêncio pronto pra saltar, quando a pupila do gato 
dilata antes do salto dele.
Existe a selvageria do salto com as costas do Nijinski, 
e o suor do gerúndio da dança.
E existe a pós-selvageria, que é onde se enlaça o 
silêncio e o vazio pra dali a pouco transformar esse 
estado novamente na separatividade entre pensa-
mento, linguagem, razão, sensações, intuição, emo-
ção e performance social; às vezes se mantém por 
muito tempo essa equalização de campos corpos em 
harmonia; pensamento e razão e pulsão do coração, 
escuta das batidas do centro da terra e conexão com 
a imensidão estelar.
Mas tá, somente com Calle13 mesmo.

Foto de Lindon Shimizu, ou Lindão Shimizusutsu, capturando 
o estado-pós-baile-samurai entre Javiera Sanhueza, represen-
tando os índios descendentes da primeira imersão da China no 
que agora é o Chile e Alessandro Rivellino, na sua mescla brasi-
leira de ciganos com italianos e negros, representando o Bairro 
Centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, acontecido na Casa 
Cultural Tony Petzhold, sala de cima, sem ar-condicionado, em 

doismilepíco.

Foto de Paula Zacharias, que está na foto junto com Alessandro 
Rivellino, para experimentar a imagem do corpo-duplo, da som-
bra invisível, ou da irmã. Na época, ainda em relação à pesquisa 
com a Técnica de Alexander e hoje também relacionada com a 
prática do Butoh e da dança no batuque.
Em Gamboa, SC.

No povo índio pelevermelha chamado PAPAGOS, 
(segundo Gary Snyder, poeta, antropólogo, zen artista 
e ativista ecológico, em seu livro Re-habitar, Ensaios 
e Poemas, da editora Azougue, cuja a capa é lindíssi-
ma e simples, justamente por isso) o artista da tribo, 
o reinventor das tradições, não se preocupava em 
desenvolver habilidades artísticas ou em criar. Tal 
criatura se preocupava em realizar boas ações, e com 
isso ganhava o direito de receber canções em sonhos. 
Quando recebia as canções nos sonhos, era então que 
as manifestava para toda a tribo. Suas relíquias de 
conhecimento são as canções, ditadas pela voz, sem 
pele-de-imagem para representá-las, sua força vêm 
e se propaga desde 'outro lugar', são de uma cultura 
onde não há este tipo de representação escrita...

Assim, meus canais inconscientes de relacionaias com 
aquilo que vai além da minha identidade tem essa 
conexão com os sonhos, e através de inúmeras per-
formances e de uma videoarte pude colocá-los neste 
plano da vigília, acontecimentos recriados que foram 
total e inteiramente baseados nas minhas vivências 
enquanto dormia.

foto: André Olmos



A pesquisa partiu da ideia de "ser dançado" ao invés da de 
"dançar"; da ideia de que existem forças paralém do que 
a  xação na identidade permite, dentro e fora da criatura 
que se propõe a isso... estabelecer essa ponte entre dentro 
e fora, céu e terra, consciente e inconsciente, vida e morte 
e vida, que é dançar, en  m., habitar a proposta do entre.

Entre.

Então percebi que existem as forças sociais de enquadra-
mento do comportamento e também as individuais de 
relação com a realidade
(aqui: resumo-tosco)

Para construir o texto estou cavalgando na ideia do "sen-
do escrito";
por algo, forças, potências,  uxos, inconsciente, etc. E 
entendendo isso como algo mais importante que outra 
via de relação com as intensidades de pesquisa.

O que, na maior parte das vezes, resulta em viéses outros.
Mas essa é a pesquisa e, se enquadro o pensamento e a 
criação no sistema quadrado, se torna um recorte cogni-
tivo que já não é mais a pesquisa, acaba sendo uma des-
crição onde a potência se esvai, tô a  m de não fazer isso, 
se precisar ok, mas en  m, gostaria que a pesquisa fosse 
lida com a pança, e por dentro. E já tenho muito material 
neste sentido, estou pesquisante afull.

Eu cheguei num termo que é o descoreografar, cheguei 
não, foi o Wagner que falou e aí nos meus recortes ele 
também(o termo) se deu. Porque na dança muitas vezes 
há uma coreogra  a, ou seja, uma série de movimentos e 
gestos que se devem repetir de determinada maneira(sem 
contar que são feitos, muitas vezes, diante de um espelho, 
o que anula a relação do outro como espelho e coloca 
ênfase na autorreferência da imagem identitária, e se dá 
sobre a tentativa de cópia de um modelo ideal de corpo e 
movimento, o que conceitualmente é, no mínimo, milita-
rizante...).
Além de minha prática inserir-se na negação deste 
sistema, estou pensando nisto a nível social, de compor-
tamento e em relação  à criação de textos, e por supuesto, 
em relação ao ato e forma de se dar uma pesquisa. Isso 
tudo é atitude política, mas que não pretende a revolução, 
é um modo de encontrar o devir revolucionário micro-
político do desejo.

Na verdade, na fase atual, que é a de quali  cação, estará 
sendo organizada uma festa na rua, durante o dia inteiro, 
durante 12 ou 24 horas...

En  m, a pesquisa toca em vários pontos de agluti-
nação do caráter rizomático em que se dá, tem aqui 
alguns deles que podem dar a ver os conceitos que 
mais me atravessam.

Se você aleatorear pelo blog vai entender o quanto é 
coerente; pelo menos pra mim, parece.

Talvez seja importante um quê de potencial criativo 
e disposição para lidar com um território não expli-
cativo em demasia e aberto para conexão dos links 
individuais que cada um pode fazer, e claro, não será 
um trabalho para minha avó ler, mas tampouco será 
para a ----- --------.

entonces

- - -

QUÉ CARAJO ES UNA PERFORMANCE?

desenho: Caribé



[...]uma performance acontece enquanto ação, interação,
e relação. Deste modo, uma pintura ou um romance

podem ser performativos ou serem analisados
“enquanto” performances. A performance não está

“em” nada, mas “entre”. Deixe-me explicar. Um
ator da vida cotidiana, em um ritual, em uma ação,

ou em uma arte performática faz/mostra algo –
executa uma ação. Por exemplo, uma mãe leva uma
colher até sua própria boca, e então para a boca do
bebê para mostrar à criança como ingerir cereais. A

performance é a ação de levantar a colher, levando-a
até a boca da mãe, e então à boca do bebê. O bebê, em

princípio, é espectador da performance de sua mãe.
Em algum momento, interage como co-adjuvante da
performance, quando recolhe a colher e tenta repetir

a mesma ação – normalmente em princípio errando a
boca e sujando com comida os lábios e a bochecha.
O pai  lma em vídeo todo o show. Depois, talvez
muitos anos mais tarde, o bebê vire uma mulher

crescida mostrando a própria  lha um vídeo caseiro
do dia em que ela começou a aprender a manejar uma

colher. Assistir a este vídeo é mais uma performance
existindo na complexa relação entre o evento original,

o vídeo do evento, a memória de pais agora velhos
ou talvez mortos, e o presente momento de deleite

enquanto a mãe aponta para a tela e diz ao seu novo
bebê, “Esta é a mamãe quando tinha sua idade!” A

primeira performance “acontece” no entre da ação de
mostrar ao bebê como usar uma colher e a reação do

bebê a esta ação. A segunda performance acontece
entre a  lmagem da primeira atuação e a recepção
desta primeira performance, tanto pela bebê-agora-
mamãe e seu próprio  lho (e qualquer mais outra

pessoa assistindo a esta  lmagem). O que é válido para
esta performance de  lmagem caseira, é valido para

todas performances. Tratar qualquer objeto, trabalho,
ou produto “enquanto” performance – uma pintura,
um livro, um sapato, ou qualquer coisa que seja –

quer dizer investigar o que faz o objeto, como interage
com outros objetos e seres, e como se relaciona com
outros objetos e seres. Performances existem apenas

enquanto ações, interações e relações. (SCHECHNER,2006)

Chefe Seattle

Gary Snyder

Steve Paxton

Alejandro Jodorowski



QUÉ CONCHA ES UNA FUBANGAGEM?

7a escrito em outro post,
usa o espacinho no canto superior direito da plataforma,
0nde tá escrito pesquisar
e escreve ali fubangagem que tu vai achar.

Fubangagem se dá principalmente na rua, parece.

9

A RUA

Eu amo a rua.
Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, e 
razões não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilha-
do por todos vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas 
aldeias, nos povoados, não porque soframos, com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, 

mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua.
(...) A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na argamassa 

do seu calçamento. (...) A rua sente nos nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais 
igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. (...)

Para compreender a psicologia da rua não basta gozar-lhe as delícias como se goza o calor 
do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs 

e os nervos com um perpétuo desejo incompreensível, é preciso ser aquele que chamamos 
 âneur e praticar o mais interessante dos esportes – a arte de  anar.

(...)
É vagabundagem?

Talvez.
Flanar é a distinção de perambular com inteligência.

Nada como o inútil para ser artístico.
(...)

João do Rio



- - -

Nós  zemos dez dias seguidos (com o intervalo de um) de 
Performance e Fubangagem na Andradas.
E temos mais mil pra fazer.
A Andradas é a Rua da Praia.
Vocês vão ver.

…

Uma delas veio de um sonho da Débora, nós fomos lá e 
 zemos.

Todo mundo morreu lá e todo mundo nasceu de novo. Foi 
foda.

Noutra rolou de a Natália caminhar a Andradas no estado 
Butoh que sente frio e pensa na bezerra com passos muito 
muito lentos, ela levou quase oito horas e nós todos  camos 
grudados olhando pra ela, o cego  cou olhando, o cego 
 cou olhando pra ela.

Teve também uma que a gente carregava uma pessoa acima 
de nossas mãos levantadas pro céu, cantando uma música 
de ritmoAxéBahia ou assemelhada.

Noutra a Andradas foi “limpa”, com a gente em roupas de 
sair do banho e usando água e sabão; a Nati foi pra cima de 
um cara que falou pra ela algo do tipo “ô lá em casa” e ele 
virou uma pulguinha, um guri-cagado.
Arrasou, Nati.

Teve uma que as Natálias cruzaram com a boca conectada 
uma na outra e outra que o Brunera carregou a Jana nos 
ombros, que lhe dava as coordenadas porque as vistas dele 
tavam com venda.

Houve o Mingal de água, que a gente fez e vendeu, para o 
qual as pessoas pagavam preços quase aleatórios ou dança-
vam ou cantavam pra pagar o copinho de mingau com L.
Sem lactose, sem mel e com cacau, uvas passas, açúcar mas-
cavo, canela, gengibre
i lóvi.

Puta que pariu, nós também colamos lambes (nesse dia eu 
não fui, mas nós colamos, entende?) com farinha e água, 
dã; eram folhas de caderno antigas de cada um, sem preten-
são ou propaganda.

E teve o dia genial de se vestir com roupas claras e dar uma 

banda leve, bem de boas, passeando pela Andradas, 
bem assim assim, comendo pipoquinhas brancas e 
sorrindo, acabamos até dançando naquela farmácia 
que toca música alta e muitas vezes boa de dançar.
Mas sem forçar nada, sabecomé?

Não vou contar dos tio-véio que dançaram, nem 
das unhas pintadas do esmalte que quebrou, nem 
da choradeira, nem das frases dizendo que a gente 
é um mistério mesmo, como seres humanos, e nem 
do power da Borboleta Madre no Mercado(perto do) 
Público. Porque né?, vamos começar pegando leve.

Isso tudo disparou
várias camadas de entendimento
da performance e da arte e da vida
e seus imbricamentos,
mais tarde eu vou falar sobre isso,
porque ali teve várias rupturas e liquefazejamentos,
uma pá de coisa pra gente pensar, se a gente quiser...

Deagora, quero falar da dramaturgia-lesma que se 
transforma em dramaturgia-lasanha.
Dramaturgia não é um bom termo, mas vou usar.

-

Mesac Silveira 24 de outubro de 2016 04:00

quis mais a pré-festa, a quase festa, ela se instalando ainda..., no 
território do ainda... entre o já e o ainda não, nuns acordes canhes-
tros de um violão órfão do RÉ... no gosto da tostada de queijo, no 
soprar balões (deixando ali meu ar, meu hálito, meu alento, meu 
pneuma, meu espírito...), no ambular na utopia gasta daquelas 
vias... habitei o onírico copulando com o cotidiano...



Dramaturgia-lesma:

A lesma deixa rastro.
Isso basta.

-

Dramaturgia-lasanha:

A lasanha tem várias camadas, 
uma por cima da outra.
Isso basta.

- -

Dramaturgia-lesma para Dra-
maturgia-lasanha:

Nó deixamos marcas físicas e 
energéticas e imagéticas e de 
memória dagente e das gentes, 
e chão e paredes da Andradas, 
dia após dia. Cada dia era uma 
camada da lasanha, sendo acu-
mulada pelo passo de lesma. 
É um tanto representativo e 
óbvio, mas se agente pensar 
que todos os tempos estão 
acontecendo agora mesmo 
e que essa aventura mudou 
nossas vidas e tatuou o espa-
ço e agulhou acupuntura em 
algumas mentes  ca bem mais 
complexo sabendo que nosso 
objetivo nunca foi esse.
Vamos falar de objetivos, nosso 
objetivo foi o de seguir a intui-
ção e embarcar num processo 
maior que nossa signi  cação 
dele e de nós mesmos, e mes-
mo esse objetivo nós constru-
ímos depois, na verdade não 
tínhamos objetivo nenhum, 
nenhum que fosse aparente, 
acho que habitamos um agluti-
nado de subjetivos, isso sim.

,vamos falar sobre inutilidade e arte.
Espero não parecer barbudo. Quase 
impossível, ok.
Se eu não puder trampar sorrindo, vai 
se fuder.
Se a caca do capitalismo nos incutiu a 
prostituição assalariada do trabalho, ou 
seja, vender o corpo e o tempo por di-
nheiro, num mesmo trabalho que vem 
da raíz linguística de tripalium, que era 
instrumento de tortura, assim assume-
-se um corpo que não tem direito de 
viver apenas de desejos próprios, se é 
que existem, pois pode ser que os tenha 
fabricados pela necessidade de trabalho 
para que se possa satisfazê-los.
Se estou falando de vagabundagem? 
Pode ser, pode ser mesmo, porque 
quem já viveu da terra numa perspecti-
va permacultural sabe que ela faz quase 
tudo sozinha, se você tiver uma terra 
de mato, cresce tudo lá dentro, espalha-
do, fora de ordem, a agricultura é uma 
cagada, tô te falando, experimenta jogar 
semente de tudo no meio do mato e 
depois espera, tu vai ver, vem tudo, mas 
aí se tu não tem terra é foice-na-mão, 
nêgo.
Tem gente que trabalha porque gosta, 
mas a maioria que diz que gosta faz 
porque gosta mesmo é de ter uma ima-
gem pra si e pros outros, gosta mesmo 
é de achar que é útil, que tem algum 
poder, sei lá, acaba sendo o ego que 
move, daí;
mal aí pelo azedismo.
Mas igual, a maioria trabalha porque 
precisa de dinheiro ou quer dinheiro, 
e vai achando brechas pra que isso 
aconteça, daí não tem nada a ver com 
se sentir útil, acho.
(eu gosto de achar mais do que de ter 
certeza porque achar é o desdobramen-
to de procurar,
e procurar o que não se sabe é pesqui-
sar)
-To falando desde uma perspectiva pós-
transculturalista e cartográfíca ok ok ?
Alguns trouxas falam de terceiro setor, 
mas eu vou dizer porque eles são trou-
xas, são trouxas porque chamam de 
terceiro setor. Não quero seguir nesse 
assunto. Então a arte é criar dispositivos 
que deem a ver essa manifestação es-

túpida do controle social do indiví-
duo, inclusive do artista, ora pois?
Aqui em Porto Alegre vadiagem é 
um trabalho da porra, visse?

O PAPEL SE AJUSTARÁ A VOCÊ

O fazer que se dá por este não-fazer 
é tamanho que me incute um novo 
tempo de sorriso inevitável median-
te o respeito do tempo do corpo, 
do sono, da digestão e da festa[jura 
que eu consigo!]. Eu faço coisas 
que me dão dinheiro, eu não quero 
morar na rua, quero passear por 
ela, e também quero ter coisa no cú 
pra cagar. Eu tô na máquina ainda, 
é óbvio. Mas essas coisas tão nas-
cendo de uma espécie de não-fazer 
mesmo, um não-esforço que resulta 
(sem ordem de busca por resultado) 
em ofício (offi  cium = meios para) 
sagrado(dedicado a algo), chuva 
de néctar de experimentação na 
fricção artevida Sev., tenho sorte, 
parece, até bolsa de mestrado eu fui 
contemplado, mas preciso dizer que 
ela é completamente insu  ciente. 
E olha que eu passei uns anos de 
fome, mas não quero falar disso 
também.



As pessoas machucam umas às outras por-
que vivem iludidas pelo medo da escassez. 
Perderam a con  ança no Grande Mistério e 
no Campo de Fartura. Eles sentem necessi-
dade de  car ligados a algo ou alguém que 
consideram importantes, porque vivem in-
seguros, e tem medo de seus talentos serem 
menores do que os talentos dos outros. Os 
Abridores de Caminho que habitam o mun-
do jamais necessitam se vangloriar daquilo 
que são ou do papel que lhes cabe. Aqueles 
que abrem novos espaços para que outros 
possam seguir vivem muito ocupados. Eles 
não tem tempo para dar ouvidos às pessoas 
que por inveja passam a vida tentando ser 
aquilo que não são. A liberdade pode ser 
alcançada por aqueles que escutam e ilumi-
nam o próprio coração.
Os amanhãs são encontrados por aqueles 
que vivem suas verdades no hoje.

(Jamie Sams, remontando sabedoria indígena em 
Cartas do Caminho Sagrado,
com ensinamentos do Búfalo, do Lobo, da Águia e 
do Urso, na carta Sinais de Fumaça).
- adaptado por mim -

O TEMPO

O tempo é o meu lugar
O tempo é minha casa
(Ramil, Vitor)

A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão 
teimosamente persistente.

Para os analíticos:
o tempo voa

Como o rio, o tempo parece correr interminavelmente de um lugar 
para outro, o que parece indicar uma direção, do passado para o 
futuro. O medido pelo relógio traz a precisão de uma das formas de 
criação a partir da continuidade, a repetição, a ideia de repetição 
criou o relógio, marcamos os dias observando o nascer e o pôr do 
sol. tempo é dinheiro. Mesmo com a indicação das horas, não se 
pode resumir a isso o tempo. Mas daí chegou o Einstein, se pergun-
tando sobre o que é o tempo, ele deu-se conta que há uma falha no 
sistema do entendimento do tempo, como se o tempo passasse do 
mesmo jeito para todos em todos os lugares, para Newton o tempo 
simplesmente segue e não há nada que possamos fazer a respeito, 
mas o tio Einstein se ligou que a percepção do tempo pra mim não 
é a percepção do tempo pra ti. Existem tempos. Tempos individu-
ais, a partir da conexão entre espaço e tempo. Há uma ligação pro-
funda entre o movimento no espaço e a passagem do tempo. Pode 
ter um cara que diz que não estou me movendo, pode ser que não 
esteja me movimentando no espaço externo ao meu corpo, mas 
estou me movimentando no tempo. Essa teoria cientí  ca compro-
vada(grandsmerda), traz a noção de que o espaço e o tempo estão 
fundidos, uma estrutura de quatro dimensões chamada espaçotem-
po. desperdiçamos tempo. Seria o tempo uma série de fotogra  as 
de instante a instante emuladas pela ideia de movimento trazendo 
assim a percepção de algo como um vídeo. É assim que funciona 
um  lme, vó, são inúmeras fotinhos que se repetem tão rápido que 
parece uma coisa contínua. Há o desdobramento de um momento 
no outro e esse entre-fotos tem a vida, é por isso que eu falo em 
gerúndio. matamos tempo. Mas daí vamos encurtar pra percepção 
de algo que vamos chamar de Agora. E isso pode incluir o som que 
tá rolando, escuta aí. Tudo que está acontecendo agora no mundo 
inteiro estaria numa mesma fatia de agora, a coreogra  a do instante 
de todos as pessoasagora. Porém como espaçotempo é algo mais 
complexo, nós vamos ver que essas fatias vão ter ângulos e espirais 
distintas no corte do instante a partir do movimento e da percepção 
(sem falar nas camadas do tempo). tentamos economizar tempo. 
O passado não se foi e o futuro não é inexistente. É só assistir um 
videozinho didático no youtube.
Sobre as camadas é um pouco mais complexo, vamos deixar pra 
outro estilhaço.



Tempo e espaço navegando

Todos os sentidos...

(Tempo Rei, Gilberto Gil)

Para os analíticos do avesso:

Preâmbulo às instruções para dar corda no relógio

“Quando dão a você de presente um relógio estão dando 
um pequeno inferno enfeitado, uma corrente de rosas, um 
calabouço de ar. 
Não dão somente o relógio, muitas felicidades e esperamos 
que dure porque é de boa marca, suíço com âncora de 
rubis; não dão de presente somente esse miúdo quebra-pe-
dras que você atará ao pulso e levará a passear. 
Dão a você — eles não sabem, o terrível é que não sa-
bem — dão a você um novo pedaço frágil e precário de 
você mesmo, algo que lhe pertence mas não é seu corpo, 
que deve ser atado a seu corpo com sua correia como um 
bracinho desesperado pendurado a seu pulso. 
Dão a necessidade de dar corda todos os dias, a obrigação 
de dar-lhe corda para que continue sendo um relógio; dão 
a obsessão de olhar a hora certa nas vitrines das joalhe-
rias, na notícia do rádio, no serviço telefônico. 
Dão o medo de perdê-lo, de que seja roubado, de que 
possa cair no chão e se quebrar. 
Dão sua marca e a certeza de que é uma marca melhor 
do que as outras, dão o costume de comparar seu relógio 
aos outros relógios. 
Não dão um relógio, o presente é você, é a você que ofere-
cem para o aniversário do relógio.

(por Julio Cortázar em 
Histórias de Cronópios 
e de Famas)

 foto do livro Anatomia Humana 
para Artistas
Desenho de András Szunyoghy
Riscado por Alessandro Rivellino



Para os índios:

Do Tempo – Jayme Caetano Braun

O tempo vai repontando
O meu destino pagão
Vou tenteando o chimarrão
Da madrugada clareando
Enquanto escuto estralando
O velho brasedo vivo
Nesse ritual primitivo
Sempre esperando, esperando...
É a sina do tapejara
Nós somos herdeiros dela
Bombear a barra amarela
Do dia quando se aclara
Sentir que a mente dispara
Nos rumos que o tempo traça
Eu me tapo de fumaça
E olho o tempo veterano
Entra ano e passa ano
Ele  ca a gente passa
Que viu o tempo passar
Há muita gente que pensa
Mas é grande a diferença
Ele não sai do lugar
A gente que vive a andar
Como quem cumpre um ritual
É o destino do mortal
É o caminho dos mortais
Andar e andar nada mais
Contra o tempo, sempre igual.
Tempo é alguém que permanece
Misterioso impenetrável
Num outro plano imutável
Que o destino desconhece
Por isso a gente envelhece
Sem ver como envelheceu
Quando sente aconteceu
E depois de acontecido
Fala de um tempo perdido
Que a rigor nunca foi seu.
Pensamento complicado
Do índio que chimarreia
Bombeando na volta e meia
Do presente no passado
Depois sigo ensimesmado
Mateando sempre na espera
O  m da estrada é a tapera
O não se sabe do eterno
Mas a esperança do inverno
É a volta da primavera.
Os sonhos são estações

Em nossa mente de humanos
Que muitas vezes profanos
Buscamos compensações
Na realidade as razões
Onde encontramos saída
Nessa carreira perdida
Que contra o tempo corremos
Já que, a rigor, não sabemos
O que haverá além da vida.
Dentro das  loso  as
Dos confúcios galponeiros
Domadores, carreteiros
Que escutei nas noites frias
Acho que a  eira dos dias
Não vale a pena contar
E chego mesmo a pensar
Olhando o brasedo perto
Que a vida é um crédito aberto
Que é preciso utilizar.
Guardar dias pro futuro
É sempre a grande tolice
O juro é sempre a velhice
E de que adiante este juro
Se ao índio mais queixo duro
O tempo amansa no assédio
Gastar é o melhor remédio
No repecho e na descida
Porque na conta da vida
Não adianta saldo médio!



André Voigt, no ensaio A Lógica do Acontecimento em Bachelard, diz 
(QUASE) assim:
Gilles Deleuze, contemporâneo de Foucault, vê o acontecimento des-
de seu livro, Lógica do Sentido, onde o autor fundamenta o aconteci-
mento como “efeito de superfície”, mas que não se confunde com as 
coisas ou com um estado de coisas.
O acontecimento é virtual, incorpóreo, paradoxal.
Entre as várias descrições de acontecimento em sua obra, Deleuze 
a  rma: “o acontecimento, in  nitamente divisível, é sempre os dois 
ao mesmo tempo, eternamente o que acaba de se passar e o que vai 
se passar, mas nunca o que se passa”. Ou ainda: “O acontecimento é 
coextensivo ao devir e o devir, por sua vez, é coextensivo à lingua-
gem”. É possível inferir, a partir das a  rmações do autor, que o acon-
tecimento não está nas palavras ou nas coisas, mas na sua distinção. 
E o sentido entre as palavras e as coisas não está na descoberta de 
sua pretensa “profundidade” – fazendo alusão a uma metafísica que 
atribui sentido à profundidade, àquilo que deve ser desvendado nos 
signos – mas sim, na superfície.
Em alusão ao livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, a 
imagem no espelho é uma superfície que se desprende dos corpos, 
mas não os aprofunda, criando seu “duplo incorporal”.
É no paradoxal encontro do corpo com seu duplo incorporal, na não 
identi  cação do signo com seu signi  cado, que está a lógica aconte-
cimental do sentido. Ora, é no paradoxo – em alusão aos estoicos – 
que está a lógica do sentido.
Nessa mesma linha de análise, o acontecimento em Deleuze não 
pode ser confundido com o acidente.
-

Quando eu era um cara que treinava teatro físico pra depois me 
apresentar em público, eu dilatava minha energia pra atravessar 
todo mundo quando eu estivesse bem paradinho. Neste processo 
eu me preparava pra entrar em cena acessando três forças distintas 
que compreendia importantes. A primeira era um guri, um piá, a 
espontaneidade da criança que joga quase sem saber que está jogan-
do, o interesse desbancando a vaidade. Pum. Eu também acessava o 
toureiro. Aquele que está frente a frente com o bicho e necessita do 
equilíbrio do/no instante pra não ser furado, e não tem piedade, ata-
ca, elegante, uma linha  na de tempo e presença, microinstante afull. 
E também uma ideia que o Bob Dylan falou uma vez, que era de ir 
pro palco como um soldado indo pra batalha, mas não o soldado que 
vai tentando sobreviver, é o soldado da guerra perdida, já está morto, 
não tem nada a perder. Eu juntava esses três na minha intenção e 
nas minhas orações, e daí eu ia pra cena. Mas esse tempo passou e eu 
acho que a vida é uma grande oportunidade pra estar o tempo todo 
brincando com as possibildiades de ser feliz sem obrigação. E como 
o eu outro é uma ponte, tenho que meter pau em algumas ideias 
infelizes, porque eu quero mesmo é ser feliz junto com um monte de 
gente, toda a gente, se der.
Achque estou apaixonado pela vida, vou lá colocar uma aliança em 
mim mesmo.



“O que o fará feliz é saber que você não tem 
nenhuma obrigação de ser feliz”.

William Saroyan.

Osonhonostornaperfeitos
arealidadeémaisqueperfeita

porqueéwabisabana

AQUILO QUE PERMANECE SEM NOME MAS SUSTENTA 
E AJUDA E ANIMA TODAS AS COISAS

Há camadas de TUDO É CORPO

te digo

Pele

Fáscia

Músculo

Osso
e dentro do osso a alma

Parece um pouco

Óbvia

a relação metafórica do título inicial da pesquisa,
Fratura Exposta, parece que dar a ver as coisas mais próximas da minha alma de um modo 
abrupto, que rasga a pele; é algo que tem acontecido...
Porém, agora, já parece que essa fratura é a do corpo social, que brota no sistema de controle 
cotidiano, nos interstícios das relações de poder, na microfísica,
principalmente daquelas baseadas no tédio e opressão, controle e apatia.
Um não-fazer-wu-wei é muito diferente disso. Muito.

WTFCK es ou

o que poderia ser um xaman ou xawoman

Criatura que vive em êxtase, com liberda-
des que sempre se expandem, com igual 
expansão da responsabilidade (habilidade 
em responder).
Abraça a vida ao invés de escapar dela.
Transmuta as situações difíceis como 
trampolins para o abrir-se, reconhecendo 
que toda a vida é espiritual.
Uma vida com  nalidade livre.
Não é uma mente/corpo com uma alma 
que vive a vida espiritualmente.
Não é uma alma com uma mente/corpo 
que espiritualmente vive a vida.
Sim corpo, porque tudo está ao mesmo 
tempo agora, em devir. Disse Espiritual, 
quis dizer Corporal.
Criatura responsável pela integração 
dos mundos invisíveis (forças) com os 
mundos visíveis (formas) [que não estão 
separados, traços de criança - imanên-
cia - a sua voz na minha boca], através de 
danças e rituais.
Criatura-guia de zonas de percepção para 
outras, de si-mesmo e dos si-mesmos e 
dos outros (espelhos de imagem, cobra 
mordendo o próprio rabo na construção 
do pensamento, e a fricção da criação de 
realidades, amalgamento e diferença).

Agora a ideia de uma zona de centro  xa 
se cambia para pontos de aglutinação 
dados pelos encontros de  uxos de forças 
em caráter rizomático.



Id entidade

eu do meu lado não quero nem saber se a vida é teatro
o que me interessa mesmo é viver...

(Falcão)

 L'infra-mince,

em
zona de sombra e o tempo
Porto Arte, Porto Alegre, v.9, 
n.16, p.19-26, mai 1998.

Arte by manuseio de mouse 
com ferramentas virtuais de 
recorte e colagem e edição por 
AlessandroR., 
da série Tosquera Brava, 
daquilo que seja irreproduzí-
vel, ou manifesto wabisabano



Ao acontecimento pingo na pia eu tenho possíveis respostas.

    x poeta viaja no pingo, x  lósofx também;
    x fotógrafx capta o punctum-pingo na pisca-  echa do olho;
    x músicx escuta o pingo na paisagem sonora do instante;

    x bailarinx devir pingo;

- - -

    pode escrever ou declamar.
    pode fotografar.

    pode compor.
    pode pingar.

X) Está fotógrafx quem fotografa, está bailarinx quem dança, está músicx quem música e está poe-
tx e ou  lósofx quem escreve e ou declama e ou pensa. 

Importa nomear?

 Excertos de fotogra  as de Sebastião 
Salgado e Eikoh Hosoe 
fotos trabalhadas em Paint Brush, 
da série Tosquera Brava.



ILÊ CABORIÊ CABOCLO

ILÊ CABORIÊ CABOCLO

o êxtase que chega de baixo pra cima. Ao tocar no quadril de útero. A reforma energética espiri-
tual ao receber o trabalho do caboclo no sonho.

caboré

    substantivo de dois gêneros

B m.q. CABURÉ ('caipira', 'melancólico', 'designação comum ao gên. Glaucidium ').
s.m.: mesmo que caburé, regionalismo Norte, máxime no Pará, mestiço de negro com índio; 
cafuzo.

ilê
substantivo masculino
relB

    1.

casa de candomblé; o terreiro como um todo (p.ex., Ilê do Iá Nassô, Ilê Axé Opô Afonjá).

    2.

B N.E. altar do toré ('culto').

caboclo
ô/
substantivo masculino
B

    1.

indivíduo nascido de índia e branco (ou vice-versa), de pele acobreada e cabelos negros e lisos.

    2.

p.ext. m.q. CURIBOCA.

 Excertos de fotogra  as de Sebastião 
Salgado e Eikoh Hosoe 
fotos trabalhadas em Paint Brush, 
da série Tosquera Brava.



AÚ ROLÊ

 foto do salto de Hijikata no livro sobre Hosoe, 
foto de Alessandro Rivellino sobre foto de Eikoh 
Hosoe, com incidência proposital de luz e re  exo 
wabi-sabi





 Sorrir de doer

.

isn't life a series of images 
that change as they repeat themselves?

Andy Warhol.



IARAEUTEAMO
IARAEUTEAMOMUITO
IARAEUTEAMOMUITOMAIS
IARAEUTEAMOMUITOMAISAGORA
IARAEUTEAMOMUITOMAISAGORAÉTARDE
IARAEUTEAMOMUITOMAISAGORAÉTARDEEUVOU
IARAEUTEAMOMUITOMAISAGORAÉTARDEEUVOUDORMIR
IARAEUTEAMOMUITOMAISAGORAÉTARDEEUVOU
IARAEUTEAMOMUITOMAISAGORAÉTARDE
IARAEUTEAMOMUITOMAISAGORA
IARAEUTEAMOMUITOMAIS
IARAEUTEAMOMUITO
IARAEUTEAMO

.

Texto inspirado em uma pá de gente 
mas embalado por Walter Franco, 
letra em CAPS LOCK de Walter, Franco.



  
                A função da arte é mostrar que a pedra é pedra
                   Mas sua desfuncionalidade é melhor

Ou



Eu me contradigo porque sou vasto.



 Hoje eu acho que performei.

Digo acho porque ainda estou na dúvida se
um estado de performance ou a performatividade em si já é performance ou não.

Mas também acho que essa dúvida já não me importa...

Pode ser que uma ou duas ou três das camadas da performance, ok.

criei,  z coisas artísticas, compartilhei, estive presente,

A nível social, a nível xamânico ritual-cotidiano,

[sagrado é aquilo que acontece todos os dias.
 E também isso acontecer de uma maneira em que nunca aconteceu antes],

 a nível artístico de ser-se si mesmo para além da  xação identitária, com desejo.

vou dizer o que aconteceu...

eu almocei com meu irmão e nós preparamos a comida,
e  cou lindo e gostoso, e eu acendi uma vela no sol.

ele me disse que tinha começado o dia mal e que agora tinha ido pro outro oposto,
 nós nos abraçamos e sorrimos.

se arte e vida não é a mesma coisa
já não sei mais pra quê que presta.

.

[ Bueno daí se o cara ou a cara ou e cara quer aproveitar o ensejo social (e também as expectativas)
de pessoas reunidas numa sala de teatro, ou transeuntes para uma parede de galeria (pra expor o 
movimento da percepção humana), ou o frenesi orgiástico de sentidos que se dá na rua, daí é só uma 
escolha não-hierárquica em relação ao devirvida. ]

.

.

.



Segura (não-segura) essa:

caro Ale,
fui ao site do Café Filosó  co e encontrei o vídeo do programa que 
te comentei.
segue abaixo o trecho aquele devastador e o seu autor (que, no  m, 
não é Clarice).
sugiro também assistir ao programa na íntegra (não mando o link 
porque às vezes o email vai pro spam com links, mas basta buscar 
no google "clarice lispector e o efeito do estranhamento versão tv 
cultura").

"eis que para devolver a sensação de vida, para sentir os objetos, 
para provar que pedra é pedra, existe o que se chama arte. a  nali-
dade da arte é dar uma sensação do objeto como visão, não como 
reconhecimento. o processo da arte é o processo de singularização 
(ostranenie) dos objetos, e o processo que consiste em obscurecer a 
forma, em aumentar a di  culdade e a duração da percepção. o ato 
de percepção em arte é um  m em si e deve ser prolongado. a arte 
é um meio de sentir o devir do objeto. aquilo que já se tornou não 
interessa à arte." - viktor chklovski

Abraços!

Nico

...

Daí a gente infere aumentando que objeto não é nada senão cor-
po e corpo não é nada senão corpo mesmo.

Mas bueno, chega de chover no molhado.

...

Achque 
vou colar a Performance no estilo Schechner 

com o
Infra-Mince no estilo Duchamp

e vou
começar a falar em Performince.



 corro com a  ição procurando uma entrada sem saber que o fora já é o buraco. estou na serra 
da capivara. me transmuto, como que num piscar de olhos, para dentro de uma gruta. estou na 
chapada diamantina. respiro com força como uma locomotiva. todo abdome adormece até subir 
no peito e então no pescoço e na mandíbula, como se fossem mãos (não sei explicar muito bem). 
a caverna não precisa ser fechada, já que estamos imaginando (a Júlia que disse isso depois e fez 
tanto sentido). então por que é? estou na parte mais estreita da gruta. minhas costas precisam 
se dobrar e agora respiramos com di  culdade. e como se houvesse uma linha que separasse meu 
braço ao meio, desde entre os dedos médio e anelar até o meio do cotovelo, sinto formigar a metade 
de fora e isso faz com que eu orquestre alguma coisa no ar. encosto em alguém. encosto em outro 
alguém. não quero interferir no processo alheio mas é tudo brincadeira. olha essa raba. estou no 
rio de janeiro. algo se quebra e a gruta vira boca. hora de dançar sobre um vermelho claro: uma 
língua (a minha) que se dobra e se treme e recebe pisadas (tambem minhas) que não é de um cor-
po só (embora todos meus). ser micro e macro. um e tudo. percebo que tem a ver com ter visto, pela 
primeira vez, um trabalho de keith haring de perto, no MAM há dois dias, onde três bonequinhos 
dão um rolê numa linguona enorme de uma cabeça louca. agora vejo que é tudo bem familiar, 
mas que não veio forçando a barra da referência, querendo que tivesse ali voluntariamente. até 
porque notei a relação só depois. veio do nada o dançar pelo traço dele, veio essa imagem de ação 
toda como um encontro casual nosso guardado no canto do olho. como se a coisa no museu fosse 
eu. deixo transparecer. o presente é esse, uma língua nova (que não será descrita muito extensa-
mente pra não matar a potência) que guardo. encosto em mais alguém e isso estala no real-rony-
-leal. estou em porto alegre.

(de hoje, na tua aula).
Abraços do Nico



 Eu, Alessandro Rivellino em resumo e Princípio Introdutório de todas expectativas daquilo que n vai ser
Eu, Alessandro Rivellino Oliveira de Borba, mestrando do Programa de Pós-Graduação de Artes Cênicas da UFRGS, 
venho por meio deste dizer que o Powerpoint não me representa, a partir da premissa da  loso  a teórica de Marshall 
McLuhan e de sua frase segundo a qual “o meio é a mensagem”.
Assim sendo, ideal me parece respingar suor em vocês.
Essa pesquisa intitula-se, por agora, assim: “Ação possessão: respingar suor”. E traz muitas coisas dentre elas a sub-
versão do pronome eu. Os (m)eus objetivos são bem objetivos: eu quero pesquisar a intersecção e a inter-relação entre 
consciente e inconsciente, dentro de uns processos de criação em uma perspectiva corporal, em que noções de micro-
percepção e arte insensível, propostas pelo  lósofo português José Gil, são caras e são boas bases para tal estudo cria-
tivo, (des)entendendo as artes das cenas, artes do corpo e da presença. A pesquisa então toca em um ponto nevrálgico 
(nervos) que pode vir a colaborar com os campos da dança, do teatro e da performance-arte. Em nível teórico-prático, 
serão intercessores da pesquisa, ou seja, disparadores de pensamento e de criação da mesma, algumas ações perfor-
máticas já realizadas e outras que estão em andamento, propostas pelo artista pesquisador, proponente desse projeto 
e dessa pesquisa em arte (todas tiveram uma base, um vínculo e um acesso muito importante em relação à intuição, 
inconsciente incandescente, sonhos, etc). A partir de uma perspectiva não cognitivista de criação, colocando o corpo a 
atuar em processo criativo, coletando informações inconscientes e transformando em imagens, em vídeos, em textos ou 
em próprios trajetos performáticos e também mostras de trabalho, espetáculos, zonas autônomas temporárias, junto a 
grupos de pesquisa e exercícios especí  cos. Então, cada um desses intercessores gera um Porto Alegre São Paulo Gro-
towski … Gustavo Butoh Ciriaco Ritual Unipaz capoeira performance Rio de Janeiro Joseph Beuys … dança pessoal 
do ator Batman McLuhan xxxxxx zona limítrofe Shechner shishishishi … jongada barrigada Artaud Bréton Augusto 
Nemitz Continuação do falcãozinho.
Entrei no mestrado porque toda vez que eu pensava em entrar eu escutava o falcão gritar (grito do falcãozinho). E 
toda vez que eu pensava “não, não serve pra mim”, não acontecia nada. Depois de cinco vezes seguidas que eu pensava 
“então quem sabe eu tento” (grito do falcãozinho), eu resolvi tentar/entrar. Por isso estou aqui.
Há alguns anos eu venho realizando alguns processos práticos junto à Unipaz Sul (Universidade Internacional da Paz), 
práticas de xamanismo e de pesquisa e atuação com base em culturas tradicionais sapienciais, como culturas amerín-
dias, ou dos índios norte-americanos, cultura su  , algumas práticas da psicologia transpessoal também, como respi-
ração holotrópica, com base nos estudos de Zoja e Stanislav Grof, por exemplo, e também algumas zonas fronteiriças 
entre teatro e dança, em uma perspectiva de um corpo que se coloca em cena, no teatro, no museu, na sala de trabalho, 
na festa, no bar, em casa e na rua. Venho pesquisando e desdobrando uma pesquisa em teatro físico, apesar de esse 
nome não ser querido... Teatro físico está no sentido de não -representativo, e não-representativo está no sentido de 
que o texto não é a base; um teatro performativo, ou uma performatividade performal ou per(in)formal, ou perfumal, 
en  m. O processo que derivou da dança pessoal do ator, mas que ganhou autoria a partir da prática do grupo Tótum 
Teatro, do qual eu  z parte e hoje trago isso no corpo, e também através de práticas de inúmeras técnicas de dança, 
mas principalmente dança contemporânea e com viés de educação somática, e daquilo que seria Butoh caso nomear 
não fosse coisa muito séria, assim como das práticas xamans e afros foram base para o território autoral, esse território 
autoral que se insere na performance-arte, através de algumas inserções e da criação de tensões das caixas cênicas: da 
dança, do teatro e da performance como resultado/processo artístico, e da re-habitação do mundo como processo de 
vida e da re-habitação da vida num processo de mundo.
Todas essas práticas, além dos atravessamentos cotidianos do meu corpo, vêm me trazer uma base para uma pesquisa 
que eu iniciei X anos atrás, num processo disparado pelo Décio Freitas (edital do Fumproarte em que fui contemplado 
com dez mangos, para pesquisar butoh e artes visuais nas ruas de Porto Alegre: como o butoh e as artes visuais podem 
estar na rua, e como a rua traz o corpo butoh e a imagem como performance, dentro da perspectiva das artes, en  m.). 
Esse panorama é a base para pensar de onde nasce essa pesquisa, sobretudo porque todas essas práticas são essencial-
mente especí  cas, mas são somente aparentemente diferentes, pois, todas elas se aglutinam e se juntam em um ponto 
nevrálgico, o princípio da pesquisa, que consiste em perceber que em todas elas existe essa tensão entre consciente e 
inconsciente, entre controle e entrega, e se propõem essa noção de não separatividade entre o eu e o outro, esse encontro 
com força angariada na premissa da física quântica, segundo a qual o objeto se modi  ca, em nível estrutural, atômico 
e subatômico, a partir da presença de um observador(ainda que o observador também esteja sendo observado, numa 
complexidade sem transmissão, apenas circuitos elétricos adjacentes operantes quer se queira quer não). Assim, essa 
criação mútua da realidade eu-outro, eu-mundo, é perceptível nessas práticas que buscam e encontram um acesso 
não-identitário para o corpo, um corpo que transpassa a sua identidade, a sua história pessoal, desfaz a sua fantasia 
de sujeito separado do todo e encontra novos níveis de relação consigo mesmo e também com os outros, trazendo uma 
perspectiva de se pensar realmente essas micropercepções, as coisas que o corpo não percebe que percebe, mas proces-
sa, essa arte insensível, em que a gente amplia a consciência para ter sensibilidade da força da gravidade, perceber a 
presença de espíritos e energias  utuantes no 



espaço, mas perceber que a parte under desse iceberg é ainda maior, e que isso atravessa o corpo diretamente: vai lá 
no hipotálamo, vai direto. Então a gente está sendo atravessado o tempo todo e essas práticas acabam tocando nessa 
zona extracotidiana de percepção de si mesmo, do corpo, e aí entra essa perspectiva em que a intuição é o caminho 
para ter essa caça-coleta nesse deserto criativo, onde a gente se coloca em relação com o vazio e com forças em uma 
obra criativa fundida de arte e vida. Um cotidiano que e ritual sem dogma, é artístico em sua inserção poética nos 
 uxos já existentes das ruas...

A partir disso, pode ser que criadores venham a se inspirar, discordar ou se entediar...
Uma pergunta muito forte é “que forças movem nesse corpo?”. Na umbanda, por exemplo, diz-se que se dá passagem 
para uma entidade, há uma possessão e se dança a partir dessa entidade, se dá nome para uma força que tem uma 
função, uma característica especí  ca. Então teríamos uma identidade.
Que forças são essas que me movem, que forças são essas que podem vir a mover o estado criativo, e que estados se 
criam a partir disso? Como se processa a relação consciente-inconsciente, que forças atravessam o corpo de um baila-
rino-performer-ator?
A pesquisa será feita com o método cartográ  co, que questiona o próprio método que vem antes do cartográ  co, que 
é um sentido que é sentido e toca nessa noção de afectus, intuições, de coisas que vão se fazendo em um gerúndio, em 
um durante, em um estado pesquisante, em um estou pesquisando. Então, não se sabe de antemão qual é o próximo 
passo, mas se começa a sentir o cheiro da pesquisa e a criar novas relações sensíveis para angariar conhecimentos 
a partir da mesma. A nível religioso, Rumi suporta um pouco essa noção. Em nível teórico, como base da pesquisa, 
também suporta a questão nosso querido S…, também nosso querido Richard Schechner, para tencionar e trazer essa 
noção de performatividade, da performance em muitos campos, mas principalmente num campo profano, sagrado, 
ritual e cotidiano. E, ainda, Christine Grainer, Kunichii Uno, quando falam do butoh e do corpo em uma perspectiva 
rizomática, bem como os próprios Guatarri e Deleuze, dentro dessa perspectiva, dessa perspectiva, dessa perspecti-
va... É preciso mencionar também artistas como ... , …, Mestre Baptista, capoeira Angola, …, e Stanislav Grof, Carl 
Gustav Jung, … Reichow, nessa noção da psicologia transpessoal que traz essa entendição da psique em relação ao 
corpo de uma forma não identitária; Delcio Mostacio, que nos traz conceitos operativos, nos estudos da performance; 
Anne Bernstein, trazendo a performance solo, noções sobre o sujeito autobiográ  co; nosso querido Renato Cohen, 
trazendo cartogra  a na cena contemporânea, interculturalidade e noções de performance, uma perspectiva transdis-
ciplinar, que vai além das disciplinas, se utilizando de qualquer uma delas.
Uma proposição de caixas abertas, que se atravessam por uma criação. Em defesa do suor, do ritual e do cheiro con-
tra o tédio. Nos escritos da capoeira, não se encontra a capoeira. A capoeira se dá capoeirando.
Assim a capoeira, e assim a pesquisa. A diferença entre pesquisar sobre algo ou pesquisar algo; a pesquisa não é sobre 
algo, ela é algo. Então o processo criativo está em gerúndio, sitespeci  c, o corpo nas relações que vem estabelecendo.
O caráter rizomático, não identitário e não cognitivista da pesquisa teria que aparecer também nessa apresentação e 
também no próprio texto dela, onde entender não faz tanto sentido quanto criar o espaço de tensão em relação à pró-
pria cognição da palavra e do que quer dizer alguma coisa. Então o que eu quero dizer é mais para disparar coisas 
para aquilo que tu quiser criar comigo do que explicar tim-tim por tim-tim o que é cada processo. Vão acontecer as 
duas coisas, eu espero. Estão acontecendo já, esse texto todo (nos 19 minutos e 16 segundos agora) está baseado nisso.

Mestrado mestrado, cartográ  co cartográ  co, espectador como performer, eu como ideia de representatividade, não-
-eu como outra coisa, antropologia, teatro cotidiano, o butoh como uma dança (não)pessoal que busca a memória do 
espaço, hibridismo, não o que não se reproduz, mestiçagem, não importa, sinestesia, quais são os sentidos envolvidos 
nas entranhas do inconsciente, micropercepções, a psique e o corpo, as funções da consciência, a intuição, sentimento, 
sensação, pensamento, pensamento, pensamento, idealização como participação não representativa, ... 



 Gesturéca

A conduta do gesto, sabe-se, passa bem frequentemente pela inibição de certos circuitos re  e-
xos, mais do que pela ativação dos músculos mecanicamente motores. Aqui, não estamos longe 
do famoso “não fazer” (wu wei) das técnicas orientais. A imposição de uma visão mecanicista 

do movimento, que corresponde a uma conduta baseada na ideia de verdade universal, mesmo 
da verdade anatômica, pode, na realidade, induzir a um erro pedagógico e diminuir as opções 

estéticas.

Inspirado em Hubert Godard 
na entrevista Buracos Negros 

da revista Percevejo online.

godard percebejo entrevista buracos negros

foto: Alessandro Rivellino



 REMIX BOOM-BOOM DANCIDADE

(Porto Alegre, meados de quarenta/sessenta mil anos
 de humanidade, a saber, 2015, N’Container)

Primeiro que as palavras deixem de fazer texto:

A exclusão da palavra erro do vocabulário da dança parece levar a um local especí  co de relação e materialidade, 
abandonando os perigos inertes busca  m e nos aproximando da intensidade dos meios pelos quais. Muitas atividades-
-passividades-corpo aparecem como meios pelos quais o butoh  oresce em minha prática, propondo a troca do danço 
por sou dançado, a proposição da relação não-dependente e ou buscadora de forma assim como da ideia de que existe 
o butohspeci  c de cada um que por sua vez está em permanente devir. A radicalidade e profundidade dos termos 
incorporados levam a cabo uma reorganização do sistema-corpo envolvido nas práticas que proporcionam estas mu-
danças. (with out organ izing?) - Onde Artaud colecionava seus pedaços? - A princípio não seria possível dançar numa 
aula com exercícios preparatórios se esta serve para treinar o corpo para a hora da dança. Se o treinamento do corpo 
for preparar-se para outro momento que não o espaçotempoagora certamente quando o momento de chegar o corpo 
não estará muito bem preparado para usufruir ou lidar com ele. O lance é dançar o tempo todo.
Ou, de repente, isso-exercício prepara o / a criatura para não precisar pensar no corpo e deslocar seu pensamento para 
pensar no corpo por cima da sua não-necessidade de fazê-lo. Mas na história que persigo (que me persegue), digo que 
o treino é não-saber, esquecer a forma e se concentrar no processo de busca, acessar o desejo por trás do desejo por trás 
do desejo e ser dançado por algo que vai além daquilo que acontece no environment especí  co do momento presente 
mas que se relaciona com ele e, principalmente não, pois por paradoxo performático lhe considera como imanente. A 
hibridização da dança com a vida propõe uma relação abundante em re  exão, uma vez que o corpo se engaje num 
estado de presença despreocupado com seu  m, mas interessado no processo, acaba tornando mais intensa sua habili-
dade de dançar mais, por mais tempo, com mais possibilidades e cores de estados especí  cos e ao mesmo tempo tra-
balha-desde-isso na mudança do environment que não aproxima a arte da vida. O butoh é pesquisa (estou soltando 
o tripalium) de uma vida. Uma vida engajada neste tipo de entrega, onde a realização de um texto ou obra que aja 
num sentido-de  nição aparece como um contra-senso. Desta forma, buscar o  m não faz tanto sentido quanto perma-
necer e prolongar o meio pelo qual a coisa se dá. A saber, as escápulas são propulsoras da escrita e estão interligadas 
a um controle primário de ação; neste sentido,  uir uma escrita butoh (corpo de bueiro,  uir numa escrita corpo de 
bueiro...) é gerundiar embarcando nisto que acontece agora. Com a tensão na tua mandíbula, especí  ca para tu-mes-
mo este-momento. Escrever é treinar butoh(corpo de bueiro), e treinar butoh é afastar-se dele. Então aqui se fará a 
partir de agora também uma busca e é isso disso que se trata, de uma escrita debueitroh. A saber, coloco o teclado no 
touch screen, busco a integração dos olhos com a pele, da pele com o seu entorno. Um pouco antes, cai bem traçar um 
paralelo entre a possibilidade de editar e ou apagar um texto e a impossibilidade de fazer isso com o corpo que dança. 
Para trabalharmos os impressos corporais nos remetemos a uma relação de outra ordem, outro tempo. As sinapses dão 
muita informação de ida e volta ao nosso sistema de controle consciente e a maior parte do processo é inconsciente, por 
assim dizer. O corpo tatua o espaço e o sangue do espaço encharca o corpo. Quando Hijikata buscou a memória de sua 
infância para ser dançado, não foi através da lembrança, mas através de um acesso às coisas que lhe foram inconscien-
tes na época, e que agora habitam uma mesma zona que produz dança, não sabendo exatamente o que lhe move, mas 
observando e buscando isso tudo que atravessa o corpo e que a percepção usual não é capaz de alcançar. ( Nada para 
o insconscipsiente, ok?) . Somos demasiado lentos em nossa faculdade de formular palavras para de  nir as coisas em 
comparação com a velocidade do caminho que percorre o som destas palavras; ou seja, o corpo foi afetado antes pelo 
som do que pelo signi  cado.
Aquilo-que-não-sei me pega primeiro, já me pegou. Estar neste lugar anterior a essa etiqueta da realidade me parece 
uma chave importante para esta pesquisa. Mas bueno, ainda não estou/estamos nem mesmo perto de uma escrita-
-butoh. Nomeie algo e o terá matado, e com isso sua possibilidade de mudança; a realidade do universo é constante 
mudança e impermanência, olhar por muito tempo para uma cadeira faz com que esta deixe de sê-lo, para em seguida 
retornar a sê-lo com outra qualidade, assim, em resumo, não há a busca de uma possibilidade surreal da realidade 
mas sim um retorno ao que é cru na realidade depois de termos desfocado para focar de novo o ato em questão, seja ele 
paragem ou movimento, movimento interno ou externo, seja semente ou  or, útero ou terra, morte ou moer-te ou  m, 
ou céu ou mar, com claridade de recôncavos ou obscuridade de luminescências inertes ou  ertes de anjos sob a luz do 
luar num meio-dia em Tóquio no quintal de Garibaldi-Porto Alegre-RS, e



trocando o ou por e / 
A buscar o joelho do mundo, a reconhecer o mundo no corpo, o corpo no joelho do mundo no próprio mundo do jo-
elho. Florescer ao encontrar a certeza da incerteza e saber intuir sentir pensar que o corpo não se resume àquilo que 
já foi descoberto, e assim se colocar a buscar, acabar com o mundo que a palavra descobrir traz, instaurar aquele que 
a palavra criação traz, aceitando a premissa difícil de aceitar, que é buscar mais para com isso aumentar aquilo que 
não se sabe. Em outras palavras é aumentar a percepção da parte do iceberg que está acima da superfície sabendo 
que com isso cresce exponencialmente a parte que está abaixo. As forças sim dando nossas formas passageiras, estas 
sim nos respirando, a vida nos respira, não o contrário. Assim como o olho está mais para pele os poros estão mais 
para olhos se abrindo.
Uma espécie especí  ca de amnésia e uma espécie especí  ca de ausência de expectativa trarão um estado onde o mo-
mento presente, a linha  na limite entre passado e futuro conjugará o corpo em processo de gerúndio.
O instante anterior foi aniquilado, o seguinte nasce como uma experiência com o desconhecido.

A escrita se dá no gerúndio da caneta. Estóicos - Tudo é Corpo - Não é uma metáfora/Não há - Anímico - O Objeto 
Aguarda Seu Destino - Não Aguarda - Está em pátina - Há Encontro - Entre
- - -

Segundo que o corpo seja environmentado:

As coisas do inconsciente se tornaram mais incandescentes, interessantes pro processo... Um mapa antigo, das vias 
 uviais, o projeto pros bueiros da cidade, estava enquadrado dentro da livraria que resolvi entrar por não ter motivo 

nenhum pra entrar
nela. Esse mapa me disparou muita coisa, e quando saí vi uma escada de madeira no lixo. (Recortar algumas coi-
sas-imagens do livro de anatomia e colar? Pra quê?) Eu sabia que a escada era importante. Resolvi realizar a ação 
com o espelho do Élcio: eu caminhava no centro, de cabeça baixa, olhando pro céu pelo redondo, via tb as pessoas 
de ponta cabeça, olhos sesgos, etc. A escada eu coloquei bem na esquina crática, ela então pra mim foi uma ponte, 
uma travessia, aquilo trocou meu estado, mas só percebi durante, nada premeditado. Foi muito interessante perceber 
as pessoas esperando por uma cena, que re-ali-zar-se-ia em formato ascendente qualquer, mas a ação era contínua, 
sem clímax, só caminhar lento, projetando espelhagens. Adorei attempt to fechar o corpo. A ilusão de fechar o corpo. 
Perceber estímulos mas concentrar-se na geração do motor interno. Uma fera ronronante quieta. O suor pingava do 
meu nariz, o instante pré-queda me interessava, o instante pré-queda. Qual é a diferença do suor pra lágrima? Sem 
apoteose, a duração e a constância... Qual é a diferença do suor pra lágrima? Quem está trabalhando demais? A es-
crita pura do atravessamento. A corte o corte a tesoura em míssil. Fora ao eixo rotatório do coração nervoso. ÍMÃN 
re  etido no espelho do outro.
Partir de uma reeducação do olhar. Mas os olhos podem estar nos poros, veja bem. Sabemos que as rochas estão em 
movimento, como um chiclete. Pátina do tempo. Nós não podemos ver isso de forma usual. Mas podemos sentir. É a 
mesma história sobre a diferença entre a relação Newton-maçã e Paxton-maçã.
O espaço-tempo para habitar de forma única a linha-  na que existe entre o futuro e o passado. O que o especí  co do 
lugar traz ao corpo é algo para além daquilo que
a linguagem-letra pode. A junção do corpo ao environment torna profundas as possibilidades Sinestésicas. E se pen-
samos, só por diversão, que pessoa = lugar, abrimos ainda mais a riqueza possível na criação de mundos que aconte-
ce nos encontros.
Ossos, Musculatura Fina, Órgãos, Vísceras, Musculatura, Fáscias, Pele. Energia. E daí pra fora, camadas geológi-
cas de percepção do espaço. Confundindo dentro e fora de maneira harmônica, podemos inserir na prática estados 
especí  cos não generalizantes com a atualização do/no presente, e com isso, enriquecer as cores da paleta de possibi-
lidades da nossa dança acontecer, daquilo tudo que ela pode, os pontos inconscientes que toca e por onde é tocada, e 
sua noção de tempo.
Olhar-sentir de maneira única o que pode o/um corpo, incluindo Sinestesia e estados gerados pelo encontro da pes-
soa com o lugar, e da pessoa com a pessoa=lugar, encontramos a relação com o espaço concreto dando possibilidade 
ao
habitar presente do tempo vivido, um tempo não cronológico, um tempo de dança, a experiência real, concreta e 
certeira do bodytime.
Soltar a ditadura consciente e inconsciente da forma pré-estabelecida de estar corpo. Por onde só a afasia saiba e os 
ossos do crânio permitam o conhecimento que interessa. Bem no limite, antes durante e depois dele. Palavra e coti-
diano, corpo-social-blablabla e a construção-nóia de estar. Como viver sabendo que isto não serve mais?



A liberdade de movimento ou paragem, a escuta, o vazio, a presença, a entrega, plenos. A sensação da vertigem no 
abismo, uma sensação eterna de vertigem no abismo. Qualquer intervalo de tempo pode converter-se em um pro-
fundo reconhecimento do lugar que se é corpo. Aprofundar o entendimento das células, uma Sinestesia em relação.
Ainda não sei o motivo mas abandonando o estado que abarca julgamento escrevo o que acho que deve  nalizar 
essa pequena versão sobre o tempo do corpo:
tripas e cultura.
ps: onde lê-se 'é' leia-se 'devir'
- - -

Terceiro que as formas apareçam para dar passagem às forças:

Forma A: Sitespeci  cando
Ao entrar me indicam o segundo.
Sem eguida, sigo, digo, em seguida, escuto uma colega do futuro próximo conversando acerca de ser no segundo, 
subsolo.
Aí sim.
Sem mais, devido ao ouvido atento, sigo à grama sintética, labirinto de palavras, bola de futebol, uma exposição na 
ante-sala de acesso ao lugar do curso.
A primeira palavra que vejo no meio da imensidão é um nome próprio.
Rivelino.
Vá lá.
Percebo a responsabilidade de contato com a conexão que o mundo apresenta em suas lacunas, e esse papel venho 
cá para desdobrar, uma reeducação do olhar se apresenta já como mais um dos processos que começam antes de 
começar de fato.
Parece-me conveniente o seguinte:
A veri  car que o desejo move. 
A veri  car que o desejo que move o desejo move com mais força;
.
O espaço são os corpos no espaço. O espaço são as práticas do espaço.
O segurança é uma parede que anda.
Leitura da materialidade também é pintura da materialidade.
Pessoa = Lugar
Um cabeção da pintura vê um quadro e sabe bem, bem sabe, que elementos estão por ali, pigmentação, agressivida-
de de traços, cores misturadas com que cores.
Nós estamos numas de perceber a realidade cotidiana podendo fazer algo parecido, meio que re-mapeando a socie-
dade do espetáculo e aproveitando pra colocar umas linhas de subjetividade em cima.
Material labirinto = não há chegar. Encontros são performativos.
A performatividade cotidiana que já está lá, o extraordinário está na percepção, não em adereços ou implantes.
A performance sitespeci  c que se relaciona dando-se a ver por conta daquilo que já está ali.
[A pergunta seria: Quem são os usuários desta performance?]
GettingLost –  e Sensation – Afectar-se
Isso e as coisas que os sentidos não alcançam
A rua tem coisas escritas.
Reescritas e rebuscadas.
A poesia muda o sentido do caminho.
- - -
Forma-aldeia por repelir o estranho
Forma-cidade por cultivar o estranho
A potência e o risco de cada uma das formas me traz-pensar no corpo como container de si mesmo ou como um 
ímã incondicional.
O espaço a ser compl tad .
- -



Forma B: Derivando
Deriva versus reter em casa/fábrica
(Criar desfuncionalidade – pirataria dos ‘comandos’)
Mapeamento desnorteante versus utilitarismo do trajeto
Outros motivos versus motivos pragmáticos
A rua é o quintal da minha casa.
A saber que, antes de mais nada, o lugar performa.
Pra mim.
?
- Continuar sonhando e acordar para a realidade -
- -
Forma C: Flanèriando
Ativar uma espécie de errância genuína, uma paulada no meio das penas descendo em slowmotion, ao contrário.
Sem a linha A de partida ou a B de chegada.
[ Flanar ativando ímã, corporeidade porosa, atravessamentos.]
Antes ou além do desejo reconhecido
Antes ou além do enganchar-se em objetivos.
Ter insights e soltar insights.
não anotar, não anotar, não anotar.
Ativou-me uma sinestesia para mover, ativo borderlinedentrofora.
Sensação pendendo pra o lado do estar de fora do mundo. Assaltos de olho no olho gerando encontros fugazes que 
rompem o simulacro da separatividade
estranho estranho.
Como se por um segundo pudéssemos dizer: Te descobri.
E cagar para a necessidade do blefe social.
Reconhecendo aquelas coisas que captam minha atenção normalmente, e por diferença de estado, reconhecendo 
outra camada de coisas.
Desapego à construção elucubrada de signi  cado, à construção de signi  cado; sem categoria, sem nome, árvore se 
torna massa marrom disforme pra depois se tornar uma experiência que entro em contato.
Mas daí claro, “se bobear o carro pega”.
Claro que os assaltos de cotidianidade me devolvem ao corpo seu comportamento socialmente possível, suas tensões 
vinculadas à necessidade do “blefe social”. O controle a nível intramuscular.
Que condições se fazem necessárias para ativar estados extracotidianos e sustentar sua permanência? Que condi-
ções para compartilhar este estado ou experiência com o outro? Que condições para ativar a experiência ou estado 
no outro?
Todo lugar é uma paisagem móvel.
Não se tratava mais de questionar a normalidade, mas de fazê-lo com discrição e elegância, habitando as lacunas 
ainda não regulamentadas do comportamento social, da escolha de movimento e paragem e do tempo envolvido 
nas ações, as intenções, etc.
[ Nossa pilha acelerada encontra no engarrafamento seu oposto complementar, no entanto, a nossa capacidade de 
habitar os lugares como bolhas depende da nossa possibilidade de desapego ao estado anterior em que nos encontrá-
vamos, sendo ele bom ou ruim, de alguma forma, normalmente identi  camo-nos com ele, e assim não nos deixa-
mos afetar de todo pelo novo atravessante, bueno, está pra gente criar passagens e pontes entre estados e usufruir de 
cada um isoladamente ou de um com o resquício do outro mas isso somente por que nos interessa.
Penso em chamar essa possibilidade de criar poderes e a vinculo com o clareamento da nossa relação com o que 
seria um corpo-camaleão].
A lógica da medicina chinesa, que vê o corpo como  uxos, uma agulha num ponto reorganiza os  uxos de todo o 
corpo.
Cidade-corpo. Acupuntura na cidade.
.
Há chaves que nos dão acesso aos lugares e aos lugares-pessoa. Roupa especí  ca, boné, uma palavra especí  ca, 
gestualidade, etc.



Mas além disso, quais chaves que abrem a porta das outras camadas geológicas de nossos estadoscorpomente?
Seria bom somente dizer corpo.
Ok.
Corpo.

- -

Forma D: Etnografançando
Descobrir novos interesses passa por soltar a ideia acerca do que é exatamente aquilo que me interessa.
– Coletar informações estando parado num mesmo local. –
O mundo não é um aquário, mas uma atmosfera na qual estou inserido, há uma negociação da presença para per-
manecer num mesmo local por muito tempo.
Teste – Elasticidade - Tempo
Estrutura vigente – Container – Verticalização Hierárquica
Caos possível – Ímã – Horizontalidade e Proliferação Sem Medidas – Força de Vida
Um dentro do outro e o outro dentro do um.
O entre como possibilidade resultante e em eterna mutação.
Sigo criando cada vez mais interesse nas linhas de fuga que necessitam da coisa que as sustentam.
Presenti  car a descrição, neste momento, não colocar as cores da memória ou a projeção que quer entender.
A descrição já vem embalada por minha perspectiva, não há que poner ainda más, si no, intensi  car qué mi percep-
cion del mundo me muestra.
Sem a necessidade de subjetivação excessiva ou produzida.
‘Cavar’ as ações que quase não dá, mas dá.
A pergunta volta: O que neste ambiente ou nesta ambiência ativa a mesma operação que experienciei em pesquisa e 
agora quero dar a ver? Não é o que representa a minha experiência, mas o que ativa uma mesma operação.
A relação que engendra o acontecimento é transportada, não a reprodução do acontecimento em si.
-
Penso nas caixas construídas para dar visibilidade a alguma coisa, a sala de aula, o teatro, o cinema, a sala de expo-
sições, o museu, a rua,
cada uma é um container.
- - -

Quarto que se desfaça a noção de autoria e se permita agenciamento:

As letras que cá estão (nestas últimas cinco páginas que acabmos de ler), que em conjunto formam palavras e as 
palavras que interligadas formam frases ou formas-expressão-escrita (traços pretos que são sanguinizáveis através da 
capacidade de ler) foram feitas de agenciamentos oriundos dos lugares criados a partir dos encontros com Gustavo 
Ciríaco, Fernanda Eugénio, Tadashi Endo, Autarco Ar  ni, José Ok, Iandra Cattani e Augusto Nemitz.

- - -

Quinto:

Fuck Art 
e 
Let’s Dance .



 What is Butoh?

 Is it a contemporary dance form that developed in Japan? 

Is it a dance at the vanguard of its time? 

-

 “Butoh is hybrid” - Ko Murobushi

“Hybrid is unlimited” - William Burroughs 

...

a con  ança que temos na performance é tamanha que con-
 amos nossa garganta à navalha do barbeiro.





Jovens artistas de hoje não precisam mais dizer "eu sou um pintor", ou "um poeta" ou "um dança-
rino". Eles são simplesmente "artistas". Tudo na vida estará aberto para eles. Descobrirão, a partir 
das coisas ordinárias, o sentido de ser ordinário. \ Não tentarão torná-las extraordinárias, mas 
vão somente exprimir o seu signi cado real. No entanto, a partir do nada, vão inventar o extraor-
dinário e então talvez também inventem o nada. As pessoas  carão deliciadas ou horrorizadas, os 
críticos  carão confusos ou entretidos, mas esses serão, tenho certeza, os alquimistas dos anos 60.

Sentenças sobre Arte Conceitual

1. Artistas conceituais são mais propriamente místicos do que racionalistas. Eles chegam a conclu-
sões que a lógica não pode alcançar.

3. Julgamentos ilógicos levam para novas experiências.

4. A arte formal é essencialmente racional.

Glória Ferreira e Cecília Cotrim



 AgoranãoseestámaisnumaatividadeESforçada

"Agora não se está mais numa atividade forçada e furiosa que culminou nesse 
forcejar que é a técnica moderna e a tecnocracia que lhe serve de vetor, mas 
sim no desdobramento natural das virtualidades e potencialidades inerentes à 
natureza das coisas".
-
"Ritmo justo, habilidade manual, viés, pode-se multiplicar as expressões, erudi-
tas ou familiares, para sublinhar que não é mais a consciência, a razão sobera-
na, que dirige a ação, mas, sim, uma concordância com a matéria natural que 
será o caminho tomado pela mão em seu gesto criador. Nesse acordo, o sujeito 
não prevalece mais sobre o objeto, aliás não mais do que há oposição entre sub-
jetivo e objetivo, mas um constante vai e vem, um trajeto. (...) Orientalização do 
mundo? Talvez, se se entender com isso não mais um Oriente preciso, detectável 
geogra  camente, mas um Oriente mítico, alternativo ao mundo ativista que 
prevaleceu na modernidade ocidental.
É possível que a relação das jovens gerações com seu corpo, sua naturalidade 
existencial, a recusa do projeto e de uma vida traçada por antecipação, seu 
desagrado face ao político e a relativização do trabalho que espantam mais de 
uma pessoa, em suma, a tônica posta no qualitativo da vida, tudo isso seja o ín-
dice da saturação do indivíduo que foi o pivô essencial do paradigma moderno".

Michel Maff esoli, Saturação.

Iara Rennó

 Fotos de Alessandro Rivellino,  performance do 
cordão,  dentro do ciclo de dez dias de  Performance e 
Fubangagem e Ritual na Andradas,  agostão de 2016. 
Performers: Janaína Ferrari Garcia e Débora Poitevin 
Cardoso



 iNTRODUÇÃO nÚMERO mIL
HOJE ME CONECTEI COM A POSSIBILIDADE DE ESCREVER COM TODO MEU AMOR

[mas se é amor mesmo, amor phoda mesmo,
 não posso de  ní-lo como possessivo, ou seja, dizer que é meu...]

VOCÊS VÃO VER

PORÉM SEI 
O QUANTO RISCOS
(PELE DE IMAGEM / APPEaL, DIGO, PAPEL)

PODEM SER APENAS INFORMAÇÃO,
E PARA QUE A INFORMAÇÃO SEJA CORPORIFICADA DEMANDAMOS ALGO ALÉM DO APARATO 
RACIONAL UE INTERPRET SIMBOLOSO.

até pode ser que nos valha subverter a noção que nos está facilitada no terreno informativo que cotidiana-
mente salta, principalmente aos entregues à forma-aldeia dentro de sua própria cabeça, ou seja, entrar em 
experiência, o que é mais que estar em contato com informação.

A RELAÇÃO A-SIGNIFICANTE COM A ESCRITA E LEITURA PODERIA CABER PRA ALCANÇARMOS 
UMA NOVA FORMA DE PERCEPÇÃO DAS LINHAS DE CONTATO ENTRE EU TU NÓS VOS ELES 
-PERGUNTA- 
O AGLUTINADO DE CONSCIÊNCIAS COMO OLFATO TATO PALADAR VISÃO-SEM-JULGAMENTO 
AUDIÇÃO DA MÚSICA-AGORA SOBREPONDO-SE E CRIANDO NOVAS FORMAS DE CRIAR MUN-
DOS

CAMINHAR SENTINDO A AREIA DA PRAIA NOS PÉS NUS VERSUS CONTAR OS GRÃOS DE AREIA

COMO FAZER UM TEXTO DA PRIMEIRA OPÇÃO - PERGUNTA -

UMA PARTE COM CERTEZA DEPENDE DE VOCÊ-TU

HOJE ENCONTREI UM CARNEIRO NO TOPO DE UM PLATÔ DE ROCHA=AREIA NA BEIRA DE 
UMA CRATERA NO DESERTO DE PALESTINA.

ELE OLHOU PRA MIM E EU OLHEI PRA ELE

NÓS NOS TOCAMOS COM O OLHAR DE UMA FORMA MUITO INTENSA

A ARTE ACONTECEU ALI - PERGUNTA -

DE UNS TEMPOS PRA CÁ ATÉ ESSA PALAVRA ARTE ESTÁ ME PARECENDO OBSOLETA PORQUE 
CARREGA EM SI UMA GELATINA QUE FEDE, ALGO ASSIM, TIPO PIOLHO BICHO FEIO E CHATO 
QUE DÁ NA CABEÇA DA GENTE, MAS PIOR QUE ISSO, PORQUE SE FOSSE ISSO ESTARIA MAIS 
PERTO DA VIDA, INSERIDO NA VIDA, TERIA MAIS VIDA DO QUE O QUE A HABITAÇÃO DESTE 
TERMO ARTE MUITAS VEZES SUSCITA EM CAIXAS DEFINITÓRIAS QUE SEPARAM E POTENCIA-
LIZAM MAS ENCLAUSURAM A CRIAÇÃO.

EU CONFIO NA ARTE, SOU UM ARTISTA, AMO A ARTE, MAS EU NÃO SEI SE CHAMAR ELA ASSIM 
JÁ NÃO PASSOU DA HORA. OU PELO MENOS VAMOS TER QUE AMPLIAR MUITO BEM AS NO-
ÇÕES DAQUILO QUE ENTENDEMOS DISSO QUANDO DIZEMOS ISSO.

 Fotos de Alessandro Rivellino,  performance do 
cordão,  dentro do ciclo de dez dias de  Performance e 
Fubangagem e Ritual na Andradas,  agostão de 2016. 
Performers: Janaína Ferrari Garcia e Débora Poitevin 
Cardoso



O QUE QUERO DIZER É 
QUE A VIDA É MAIS IM-
PORTANTE EM TODOS OS 
SENTIDOS E COMPRAR UM 
PÃO NA PADARIA PODE 
SER MUITO MAIS PRESEN-
TIFICADO, VIVIDO, CRIA-
TIVO, COM ARTE, DO QUE 
ESTAR SE RELACIONANDO 
COM ELA NA CAIXA QUE A 
DETERMINA; ENTÃO, POR 
ASSIM DIZER E RENEGAR 
AO CONTRÁRIO NOSSO 
ASSUNTO EM QUESTÃO, O 
MANIFESTO PELA PESQUI-
SA PERFORMATIVA RECLA-
MA A POSSIBILIDADE DE 
OUTRAS VIAS ENGENDRA-
REM CONHECIMENTO, 
A LINGUAGEM ESCRITA 
É APENAS UMA DELAS E 
AQUI TEM SEU DEVIDO 
ESPAÇO E LIMITAÇÕES.

ACHO UM POUCO DIFÍCIL 
QUE TU SINTA O CHEIRO 
DO MEU CORPO AGORA.
MAS, SE TU FOR UM LEI-
TOR MUITO BOM, PODE 
RECRIAR MEU CHEIRO 
AGORA E SENTIR, AGORA 
MESMO.

PORÉM, ESSA PESQUISA, 
NA REAL MESMO, É UM 
POUCO, UM POUQUINHO 
SÓ, MAIS VISCERAL DO 
QUE A SAGRADA CAPACI-
DADE DA IMAGINAÇÃO, 
QUE TAMBÉM É MUITO 
VISCERAL, POR SUA VEZ, 
NA MINHA OPINIÃO.

Paul Valery - Poemas Apócrifos, 
foto de Nicolas Sales

 Fotos de Alessandro Rivellino,  performance do 
cordão,  dentro do ciclo de dez dias de  Performance e 
Fubangagem e Ritual na Andradas,  agostão de 2016. 
Performers: Janaína Ferrari Garcia e Débora Poitevin 
Cardoso



  e  rst words from Wabi-Sabi:

 e  rst words from

“Wabi-sabi is a beauty of things im-
perfect, impermanent, and incom-
plete. It is a beauty of things modest 
and humble. It is a beauty of things 
unconventional.” 

Wabi-Sabi: for Artists, Designers, Poets & 
Philosophers
Leonard Koren
Imperfect publishing
Point Reyes, California

 Kazuo Ohno,  em letra de Roberta 
Fofonka, colado na parede de um quarto 
da casa de Naiani,  re-habitado na época 
por Ale Riva ou algo, e hoje por roupas 
de brechó.



 Introdução úmero 02

Escrevo aqui para o corpo de vocês, 
tento chegar na relação dos ísquios na 

cadeira em frente ao computador 
(ou estão no celular tropeçando na 

rua?), tento que vocês
saibam dos órgãos ao ler, tento fazer 

com que vocês abandonem a leitura e 
que vão deitar no chão

ou escovar os dentes com muito re  na-
mento na percepção do corpo viven-

ciando essa ação,

saber dos intestinos, do fígado, coração, 
pulmão. 

Se essa escritura não toca o corpo, abre 
ele pra isso e lê de novo, se não der de 

novo, ok.



 Introdução número 33

É totalmente escolhida a maneira-jeito que se dá o que aqui se segue.

Ou se cegue.

A deambulação é propriedade estética.

A estética própria é coerente com a pesquisa, da forma como está.

Usufrua com o máximo de liberdade que puder. 

Paul Valery - Poemas Apócrifos, 
foto de Nicolas Sales

 Fotos de Alessandro Rivellino,  performance do 
cordão,  dentro do ciclo de dez dias de  Performance e 
Fubangagem e Ritual na Andradas,  agostão de 2016. 
Performers: Janaína Ferrari Garcia e Débora Poitevin 
Cardoso



 Introdução nº4

 
-
 
Ai ai aide
(canto de Capoeira Angola)

 Foto: Vic Campello

Performance e Fubangagem número 12, 
do ciclo de dez dias de Performance e Fubanga-
gem na Andradas, 
que não teve só dez dias e pelo visto não foi só na 
Andradas.



 O que falou Felipe que falou a Unesco e que nos serve aqui

“Mesmo não desejando tentar um enfoque global, nem estabelecer um sistema fechado de pen-
samento, nem inventar uma nova utopia, reconhecemos a necessidade permanente de pesquisa 
autenticamente transdisciplinar mediante uma dinâmica de intercâmbio entre as ciências naturais, 
sociais, arte e tradição. Poderia ter dito que esse modo transdisciplinar é inerente ao nosso cérebro 
pela dinâmica da interação entre os seus dois hemisférios. Pesquisas conjuntas da natureza e da 
imaginação, do universo e do humano, poderiam conduzir-nos mais próximos à realidade e permi-
tir-nos em melhor enfrentamento dos desa  os do nosso tempo.”

-

(Declaração de Veneza, parágrafo III - Elaborada no I Fórum da UNESCO Sobre Ciência e Cultura. Veneza, março 
de 1986, encontrado no trabalho de conclusão de curso - Porque se Dança no Batuque - de Jair Felipe Bonatto 
Umann, UFRGS.)
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foto: André Olmos



 Irmã, Não-eu, Sim-eu, Mousse

e olha o que euscreveu por último:

  O budismo propõe o entendimento dos aglutinados de consciência, que seriam subdivisões da mente através das 
diferentes percepções dos sentidos. Eu não sou minha ideia de mim mesmo, nesta perspectiva, pois a percepção, 
quando está focada no gosto da comida, por exemplo, faz com que eu acabe sendo o gosto da comida e o processo de 
mastigando e engolindo, a comida me come; ou seja, some a ideia preconcebida que tenho de mim, a  xação numa 
identidade que abarca um nome próprio ou uma identi  cação com uma série de pensamentos ou com qualidades 
especí  cas de pensamento; eu me torno não-eu, sou um processo, um comendo, um-vagem, não-pensante-com-pa-
lavras ou um não-  xo no pensamento feito de palavras, neste ato, pensa-se com o gozo. Cabe analisar que este ato 
(comer) coloca algo que está, aparentemente fora, para dentro do corpo, e isso nos suscita, de uma maneira muito 
óbvia, mais clareza em relação a este processo de trabalhar para além da identidade como potência de criação.

- o cheiro, a sensação da pele, e assim por diante, a partir dos inúmeros sentidos que nos traz este rico estudo de 
buda
(não apenas cinco sentidos como que de costume se pensa, artes Visuais, tá tá tá) -

[A partir disto e dos estudos de Janete, penso então no Sim-eu(quem pensou foi ela, ou algo nela), o Sim-eu que não 
é o oposto do não-eu, mas algo que se dá pelos encontros dos não-eus em potência; clarearemos isso adiante com o 
texto de Judith, falando por Janete na dissertação de Luciana...]

  A experiência da sensação de perder totalmente o controle, saber a posteriori que algo aconteceu com o todo de 
mim mas que o que eu posso apreender é apenas um  uxo incognoscível, por determinado período de tempo [dos 
 uxos só se envereda pela tentativa de explicação depois que já passaram]; uma animalidade sem pensamento 

formal, um não-julgamento habitado e convertido em impulsividade pós-espontânea (pós-espontânea será melhor 
explicitado adiante, por agora  que com a certeza da diferença que possui em relação à semelhança que espontâneo 
teria com automático) se dando em um ato no qual o pensamento consciente chega atrasado. A prática da dança 
de contato improvisação, por exemplo, não pode suscitar a análise formal ou racional durante sua experimentação, 
nem tampouco a  xação sexual da energia, não porque se suprime tais fenômenos  sicopsiquicos, mas porque não 
dá tempo de se estar imerso neles, uma vez que há tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como por exemplo o 
jogo com as forças da gravidade em distintos pontos do corpo em contato com outro corpo lidando com as mesmas 
forças e agindo ou não-agindo(o que é uma ação) de acordo com um momento “inventado”, ou que, mesmo numa 
paragem compartilhada se habite um espaço de dança somente da pele pra dentro, há muito acontecendo, sons, 
calor, respiração, peso, vetores, percepções de camadas musculares, ósseas, viscerais, etc. Há a habitação de danças 
desde os movimentos interno/externo onde a apreensão da consciência ou percepção será sempre apenas parte[uma 
pequena parte] de todo o processo, no qual, uma vez mais, não dá tempo para estar-se  xo num contato sexual, 
carinhoso ou violento,  ou num contato onde a intenção de cura exista; não há um toque sobre o outro, mas sim um 
toque com o outro, é um terceiro que guia, a máquina inconsciente dos dois ou mais corpos num processo de cons-
cientização de si mesmos que é constante em sua tentativa, sem nunca atingir o objetivo de de  nir-se ou de esgotar 
o caldo desconhecido.

   Ao falar de campos energéticos, entendendo-os em um indivíduo sem intencionalidade de ampliá-los, o que cien-
tistas referem como base é o “range” de oito metros, em forma circular, ao redor do corpo. [semelhança total com 
o conceito de Ovo luminoso, de Carlos Castañeda] O campo energético é tudo aquilo que está na volta da matéria 
densa do corpo e é constituído da complexidade daquilo que perpassa este corpo, por exemplo sentimentos, sensa-
ções, memória atualizada, calor, ancestralidade compactada ou energia pura. 
 
   O que, a partir da noção que nos trouxe Hijikata, de  nimos como o conglomerado daquilo que não conseguimos 
apreender totalmente através da consciência mas que opera nos conectando a alguém ou a espaços ou práticas 
especí  cas, ou que poderia de  nir aquelas paixões que não sabemos explicar, ou mesmo aquilo que nos faz criar, ou 
que cria através de nós, chamou-se de A Irmã, um conglomerado que está nos afetando e muitas vezes guiando, que 
muitas culturas ou fontes de conhecimento chamarão de sombra, ou de inconsciente ou de alma
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ta



ânima, a nós apeteceu chamar de irmã. Então, a frase quando eu danço, não sou eu que danço, mas minha irmã 
que se ergue em meu corpo(Hijikata) faz sentido para corroborar com esse desligamento do poder identitário e 
para ampliar a conexão com um(uns) poder(poderes) que passa(m) através da abertura do indivíduo para cana-
lizar/processar/criar essa ou alguma informação ou energia que está presente no espaço-ambiência-environment 
ou que se dá oriunda do caldo grosso (MOUSSE) formado pelos muitos campos vibratórios conglomerantes do 
espaço, [assim como todos os tempos estão potencialmente presentes no agora], e quer se tenha consciência disso ou 
não (lembrando que o lado/pedaço consciente conseguirá abarcar somente parte disso tudo que ocorre ao mesmo 
tempo a um corpo), estabelecerá um vínculo com a irmã, sua contraparte inconsciente ou quase-consciente que se 
comunica com as irmãs dos outros; uma relação que se dá pela energia presente nos encontros, por assim dizer.
Algo que te pega pela curva, te pega na curva, já te pegou.

   Por exemplo: Quando você encontra uma pessoa que mexe com você, vocês estão juntos, e não estão fazendo 
nada além de se olhar, for example, ou estarem sentados lado a lado, ou se abraçando, e algo acontece com você 
que você não sabe explicar e pode notar pelos efeitos, (como por exemplo aceleração das batidas do coração, ou um 
calor perpassando todo o corpo, ou uma palpitação, ou um acalmar súbito do pensamento racional ou conven-
cional, ou uma energia percorrendo todas as zonas de pele, ad in  nitum de possibilidades) pode-se dizer que está 
acontecendo uma troca(transa) entre as irmãs de vocês. Nós de  nimos como irmãs, no feminino, porque aceita-
mos as crenças xamânicas da Sibéria onde somente as mulheres ou somente os homens que se vestem de mulheres 
podem comunicar-se com os mundos do invisível. Estamos falando do invisível, a intuição, o sonho, o sopro da 
inspiração, a energia, espíritos, mesmo a força da gravidade, todos invisíveis a não ser(a princípio) por seus efei-
tos. Assim, poder-se-á dizer que a forma é consequência da energia. Um estado especí  co de habitação do corpo e 
engajamento da percepção deste irá transformar as formas que esse corpo cria ou desenha no lugar, seu tempo de 
deslocamento e o tamanho de seu campo vibratório. Neste caso, o quanto e o quê pode um corpo é de  nido pela 
relação deste com sua irmã, que por sua vez jamais se esgotará em de  nições rígidas ou arbitrárias e as relações 
desta, com as outras irmãs que encontra.

O Sim-eu não é o oposto do não-eu.

O Sim-eu se dá pelo encontro de não-eus em Potência.

A reunião das irmãs?

- - -

Espinosa diz que o indivíduo-ideia-corpo é constituído por outros corpos que entram na sua composição e, que 
esses corpos nada mais são que partículas in  nitamente pequenas que só se distinguem umas das outras através de 
relações. A distinção das coisas vem a partir das relações, e não da matéria em si.

Para Espinosa não existe bem e mal. O que existe é o bom e o mau. O bom está relacionado aos bons encontros e o 
mau, está atrelado aos maus encontros.
Há uma ética da singularidade.
Há relações características em m(eu) corpo e quando interage com outro, as partículas estão em relação.
Bom encontro é a boa relação entre dois corpos. 
Mau encontro é onde dois corpos se relacionam, entretanto, um dos corpos procura destruir as relações caracterís-
ticas do outro, procurando generalizar ou suprimir sua especi  cidade, singularidade ou diferença.
O mau para Espinosa, é o mau encontro.

O que é o bom? O que eleva a potência.
O que é o mau? O que diminui e impede o desenvolvimento da potência.

O poder está aí para fazer do corpo uma função.
Poder? É impedir alguém de se realizar pelo ato. 
É despotencializar, coagir, desviar a potência do que ela pode.
Na potência, as relações se constituem por harmonias onde uma singularidade não suprime ou subjuga a outra, 
mas a potencializa.
A potência está aí para fazer da vida uma criação.

A potência está aí para fazer da 
vida uma criação.

foto: André Olmos



 Sobre Imagem como Argumento sobreposto à Pele-de-Imagem

 Indígenas e as tradições Afro me ensinam mais que os textos dos franceses.

Ianomâmis em sua cosmovisão não reconhecem como parte de sua cultura os livros, 
para estes, designam o nome Pele-de-Imagem, onde dizem que é por onde os brancos 
acreditam nas coisas. Os atos de fé e da produção de conhecimento destes índios não se 
dá através do texto, o conhecimento está em outra ordem, passa por outros canais. 
A reza se dá em alegria. Em canto e em dança. Dançar é orar com o corpo. O ritual é 
dançado, cantado, vivido, um gerúndio.
O esquema da salvação não se opera na tradição do batuque, o que se busca,  loso  -
camente, teologicamente, é viver muito e viver bem, a vida é valorizada, não se busca a 
fantasmagoria de outra vida melhor do que esta, 
 the sky is on the ground, watch out.
Profanamente bastam as mãos para tocar o tambor, sagradamente bastam as mesmas 
mãos e devoção.
A capoeira ensina a não dogmatizar a crença. a estar presente, a entender no corpo o 
 uxo da vida, mutante.

o tempo pediu ao tempo, um tempo para pensar,
o tempo respondeu ao tempo, pense e venha me falar
(canto de angola – aprendido na roda do Mocambo)
- - -

em araweté há um termo, o in, que designa ao mesmo tempo sombra, alma, ..., e tam-
bém imagem. (Peter Pal - temporei)



 TOPONÍMIOS DE UMA LÍNGUA
TOPONÍMIOS DE UMA LÍNGUA

Conceituar - está num campo criativo e móvel. É como um chiclete sendo mastigado. Somente é possível nesta pes-
quisa em um nível próprio, irreproduzível, mutante, apropriável, so ware livre.

Paragem – assemelha-se à pausa, se olhada com pouco cuidado, mas, diferente, é oriunda de um estado onde a 
percepção do que já está “movendo” é mais importante que a produção do movimento, não há pausa, a pausa é uma 
ilusão. É um wu-wei (não-fazer) habitado, cheio de vida, dando ênfase aos movimentos involuntários e as micro-
-respostas à força da gravidade; circulação do sangue, batimento cardíaco, in  ar e desin  ar de pulmões, etc. Além de 
referir-se como possibilidade de ação (social e política) contundente, na relação que estabelece Lepecki(2005 – Still 
Acts), trazendo à tona percepção e atitude.

Percepção- Movimento de apreensão ou contato da consciência com as coisas e as não-coisas

Atitude- Ação ou não-ação, deliberada ou não, em relação a algum contexto especí  co

Sitespeci  c – sítio especí  co, particularidade do environment, potência do contextual, singularidade irreproduzível 
mas habitável, re  exionável e fruível

"Não existe uma tradução para o termo site-speci  c no português e essa prática é muito mal compreendida no Brasil, 
comumente reduzida a mais uma categoria artística, signi  cando instalações criadas para "locais especí  cos" den-
tro de espaços expositivos. Mais apropriadamente, o site-speci  c é um procedimento, uma prática, um método de 
trabalho, que implica o estudo de contextos especí  cos, em uma re  exividade crítica, e pode assumir formas as mais 
diferentes" (KUNSH, 2008, p. 4).

org. KUNSH, Graziela. (2008). Urbânia 3. Ed. Pressa. São Paulo

Sitespeci  c do Corpo – Mesmo referido acima, porém, aplicado a um corpo, que por sua vez, claramente, nunca está 
desconectado de alguma ambiência

Ambiência – aspectos materiais e subjetivos que compõem um local especí  co, refere-se mais a apropriação e criação 
que seu primo ambiente

Environment - complexo de fatores ambientais, sociais, culturais, políticos, emocionais, arquitetônicos, sensoriais, 
imagéticos, intuitivos, energéticos físicos e químicos de um local ou região assemelhada . (Em resumo, espaço e tempo 
e corpos)

Toponímios – sitespeci  c da linguagem

Linguagem – língua, garganta, peito; forma limitada de contato e intercâmbio

Espaço e Tempo – Não faço ideia do que sejam, senão pelos efeitos ilusórios e alusivos de suas existências e que, ao se 
desmancharem na inexorabilidade (da impermanência) do corpo, remetem a uma dúvida permanente. Porque se o 
espaço é o espaço do corpo, e o tempo é o tempo do corpo, não há espaço e nem tempo a nível abstrato, há senão cor-
po, corpo, corpo e suas derivações tempo-espacias. Obviamente o tempo do trabalhador rural é distinto do do urbano

Pesquisar – situar-se num entre arte e vida e perder seus limites, situar-se num entre intelectualidade e tosquera bra-
va e perder seus limites, situar-se no entre do signi  cado e daquilo que atravessa o todo e do animal e do humano e 
ilimitar-se a criar(neste caso, escrever) a  m de que a relação com o desconhecido produza matérias que recriem no-
vas relações com o desconhecido. Viver. Fazer-se algo que já ultrapassou as possibilidades de ser categorizado como 
tal, como pesquisa pelo barbarismo que apresente e que esteja em busca ainda do re  namento de fazer-se como tal. 
A pesquisa é uma correspondência de curiosidade na relação com o desconhecido e apoia-se na inclusão de cama-
das, ao invés da sugerência usual de seu oposto. É a singularidade da inclusão de camadas, não a síntese apoiada em 
generalizações. A pesquisa sempre é pesquisa de si. Ver fragmentos de Pirsig, adiante



“A pesquisa de Schoenberg ainda não é música (pelo re  namento) e já não é música (pelo barbarismo)”

Assim é a pesquisa. Não te dá o  xo, mas o móvel, a vida, teu momento performático de leitura, in situ, cadeira, cheiro, 
agora , agora

Wabi-Sabi – Conceito oriental que re  ete a impermanência e a incompletude, onde a imperfeição tem mais valor do 
que a adequação a um ideal preestabelecido

Encontro - Aquilo que se faz, vivencia ou produz pela presença e ou relação entre uma pessoa e outras. Aquilo que se dá, 
ou se faz
(li / Wu-wei), vivencia ou produz na relação entre uma pessoa e outra ou outras. Ou na relação de uma pessoa com 
qualquer outra coisa
Dança - Relação íntima e própria com a existência a partir da complexidade do corpo em relação a estados especí  cos 
que desembocam em movimento ou paragem

estado - relação corpomentealmaespírito em devir que se relaciona com passado, presente e futuro num environment 
especí  co e que se instaura pela relação imbricada e sinestésica entre pensamento, intuições, sentimento, sensações, 
consciente e inconsciente na sobre posição de campos e esferas sociais, ambientais, físicas, mentais, psíquicas, espirituais, 
emocionais, arquitetônicas, vinculadas à existência de seres vivos (aparentemente vivos, porque não podemos delimitar 
o que seja a morte ou a ausência de vida ou relacionar a vida com a ausência da morte ou a morte com a ausência da 
vida)

Descoreogra  a - Aquilo que desfaz o programa pré-estabelecido de comportamento e movimento a partir dele mesmo. 
Desfazer ou recriar o programa pré-estabelecido de comportamento e movimento a partir da relação deste com seu 
automatismo, enquadramento, expectativas sociais, etc.
Habitar a ambiência. Estourar o cano por dentro. Recriar o lago
'Li' – Termo oriental refernciado no TAO: é a ordem assimétrica, não-repetitiva e não-organizada que encontramos nos 
padrões da água em movimento,
na forma das árvores e das nuvens, dos cristais de gelo na vidraça ou dos seixos dispersos na areia da praia

'wu-wei' - pode ser vivenciado como a ação ou não ação derivada do conceito oriental do "não-fazer" ou do "não-esfor-
ço"

TAO - O conceito de tao é algo que pode ser apreendido por intuição. É algo muito simples, mas não pode ser explicado. 
É o que existe e o que inexiste. O tao é o caminho da espontaneidade natural. É o que produz todas as coisas que exis-
tem. O te ( , a virtude) é o modo de caminhar espontâneo que dá às coisas a sua manifestação. O tao não transcende 
o mundo; o tao é a totalidade da espontaneidade de todas as coisas. Cada coisa é simplesmente o que é e faz. Por isso, 
o tao não faz nada; não precisa do fazer para que tudo o que deve ser feito seja feito. Ao mesmo tempo, tudo que cada 
coisa está e faz espontaneamente é o tao. Por isso, o tao "faz tudo ao fazer nada". O tao produz as coisas e é o te que as 
sustenta. As coisas surgem espontaneamente e agem espontaneamente. Cada coisa tem o seu modo espontâneo e natural 
de ser. E todas as coisas são felizes desde que vivam de acordo com a sua natureza. São as modi  cações nas suas nature-
zas que causam a dor e o sofrimento

Quando a irmã dança estamos em consonância com o TAO(caminho)

Microbiopolítica - Assumindo aqui, ousadamente, a conjunção das proposições de Rolnik, quando em Cartogra  as do 
Desejo nos fala de micropolítica e Foucault, quando abrange a complexa relação sociocultural com os poderes em seu 
conceito de Biopolítica. Assim, me re  ro a microbiopolítica, uma relação de singularidades com os poderes que nos atra-
vessam

Inconsciente – Não é um recipiente onde os recalques viram fantasmas e assombram a liberdade, não é o depositório 
da generalização normativa aplicada ao indivíduo. Está mais para uma produção constante de realidades e mundos, 
um in  nito que não se resume a qualquer tragédia grega, um  uxo acessível por vias sinestésicas, uma subjetividade em 
relação com atravessamentos forças e potências, algo totalmente criativo e desejante



Potência - Na potência, as relações se constituem por harmonias onde uma singularidade não suprime ou subjuga a 
outra, mas a potencializa.
A potência está aí para fazer da vida uma criação

Sinestesia – Mistura dos sentidos, percepção de um sentido com outro, mode de relacionar-se com os acontecimentos de 
forma que aponta para o não convencional, abre subjetividade

Subjetividade - criação de novos sentidos dos sentidos

Sentidos – O que se sente

Realidade – Aquilo tudo que é relevante para cada um + aquilo que é relevante para o outro

Bluetooth – Quando você coloca dois celulares com o Bluetooth ativado, um próximo do outro, eles não se encostam 
 sicamente, no entando ondas transferem informação entre um e outro. O Bluetooth serve como alegoria para enten-

dermos a relação energética e sinestésica entre um corpo e outro.
“Se o corpo percebe todas essas modulações da força é porque está aberto, ou seja, suas próprias forças entraram em 
contato com as forças da atmosfera. Pois a atmosfera induz à abertura dos corpos, convidando à osmose. Ela constitui 
um meio que impregna imediatamente os corpos, quebrando a barreira que separa o interior do exterior, um corpo de 
outro corpo, os corpos e as coisas.” (José Gil)

ZERO - “Zero is emptiness.  Zero is a starting point and a terminal point.  
Zero is a changing point of sanity and insanity.  Zero is a turning point of laughter and sorrow.  Zero is now and a 
moving point of time from the past to the future.  We can imagine the turning point from daily life movement to Butoh 
movement,  or from earth energy to sky energy, or from summer solstice to winter solstice… 
What is this zero for you ? What is your starting point, and when is your turning point ?  What is this zero point for 
your dance ?  ... search this zero...” (Atsushi Takenouchi)

Irmã; Não-eu; Sim-eu; Mousse - Ver outro Post, intitulado Irmã, Não-eu, Sim-eu, Mousse

 foto: Alessandro Rivellino

(durante o ciclo de dez dias de
 performance e fubangagem na 
Andradas)
performer: Natália Karam



 Argumentos sobre o BLOG - em processo
Argumentos sobre o BLOG

Argumentos número 01)

A proposta de re-habitar o mundo a partir dos devires-potências que me atravessam contempla a possibilidade eco-
lógica oriunda de uma não-mimpressão em papel, corroborando com a manutenção da própria vida, uma vez que 
menos árvores derrubadas é mais oxigênio disponível e menos buraco na camada de Ozônio. Essa é uma atitude de 
imbricamento artevida. Ajudar com que o Céu não caia.

Argumentos número 02)

A relação estética e poética entre Pele-De-Imagem (livro) e Imagem(blog) suscita, no caso virtual, uma relação mais 
estreita com os gotejos da pesquisa (troquei aqui objetos por gotejos), uma vez que essa se trata dos invisíveis que 
o corpo devira e pelos quais é devirado; a disposição de janelas-vivas no referido Blog faz parte do senso estético e 
teórico da pesquisa.

Argumentos número 03)

A escolha em relação ao quê e como ler é facilitada a partir deste formato, abarcando, mais facilmente, a leitura em 
lugares inusitados ou a criação de ambiências inusitadas e atravessamentos, comuns quando se navega na internet. 
A internet como ideia de rede facilita os punctuns vibratórios da limalha imanente que escalda e atravessa o pesqui-
sa.

Argumentos número 04)

A qualquer momento, x usuárix pode enviar comentários para as publicações. O material está disponível para um 
número muito mais maior de grande de pessoas que, devido ao próprio interesse e ou curiosidade podem navegar 
através dele. Eu posso postar coisas de qualquer lugar que possua acesso à internet. Os vídeos podem ser assistidos, 
diferentemente de materiais impressos, que não poderiam incluí-los em movimento.



https://prezi.com/w2k8dcphgotx/copia-de-mind-mapping-template/



 

FUBANGAGEM

Estamos aqui reunidos nesta solene reunião intelectual para a conceitualização mais importante do cenário 
artístico contemporâneo.

Re  ro-me ao termo Fubangagem. E vamos tentativar aqui sua primeira versão.

Para tal, usaremos da incrível capacidade humana chamada 
tentativa de nomear o que está acontecendo.

Fubangagem é um termo substituto da já obsoleta palavra Performagem, que por sua vez é um desdobramento 
da palavra performance, que para caracterizar-se como tal se insere num ponto de vista ritual, e ou artístico, e 

ou cotidiano, e ou esportivo e ou pra além  ns segundo teia de aranha.

Fubagagem está para ajuntamento, mal-acabamento, rompimento do padrão estético.

Fubangagem está para o cuspe no olho da polícia que de  ne o belo e o esteticamente acabado.

Fubangagem é todo e qualquer ato que pareceria performático não fosse este último termo classi  catório de 
uma categoria mais próxima da artística e o primeiro, por sua vez, mais para uma movida da ralé.

Fubangagem é uma possibilidade conceitual de habitar a rua.

Fubangagem não é desrespeitar as mina.

Fubangagem é saber que todo mundo pode se olhar no olho de igual e que a honestidade é um grande lance.

Fubangagem é cantar antes de aprender. E durante o aprendizado. 
E depois de se pensar que se aprendeu também.

É cantar porque é cantando que se canta.

Fubangagem é tá junto.

Boralá, tamo junto.



 registros de Roberta Fofonka 
durante 12horas seguidas de performance de dança sem intervalo



Lucas Condro



BORNTORUN

Sempre que uma forma de arte perde sua força, quando se enfraquece pela elaboração intelectual e os princí-
pios iniciais caem em tradições rançosas,uma onda radical pode surgir para reacendê-la e fazê-la ressurgir do 
nada.(e quando surgiram no decorrer das últimas décadas) ... em geral eram composta de pessoas pobres, sem 
sucesso e livres de qualquer expectativa. Eram artistas do corpo, criando com a paleta da resistência huma-
na...

...

a rotina acomoda os nervos e a musculatura esquelética, e em seguida trará o piloto automático; não saber 
quanto peso se precisa carregar, quando terá que correr e o quanto para caçar um coelho, faz o corpo assumir 
por completo a tarefa da refazer-se, quando necessitar de uma presença tal que, se pensar com a linguagem-
-verbo, perde; sua primeira e duradoura diversão(dos Tarahumaras) é o jogo com bola, que nada mais é que 
um exercício de incertezas. Não dá pra jogar(em terreno não propício) se você não souber parar, pular, correr 
e saltar obstáculos. Isso faz o corpo refazer-se. E quando o corpo se refaz, tudo se refaz...

...

Aquilo que Joe Vigil diria sobre caráter, tudo que o doutor Bramble conjecturava sobre a trajetória antropo-
lógica, Scott tinha em sua própria vida. Para ele, a razão por que competimos não é apenas para ver quem 
ganha, mas realmente estar com o outro. Outros corredores tentam espantar o cansaço colocando seus ipods 
nos ouvidos ou imaginando que estão correndo diante de uma multidão num estádio olímpico, contudo Scott 
tinha um método mais simples: é fácil sair de si mesmo quando você pensa em outra pessoa. É por isso que os 
Tarahumaras fazem apostas como loucos antes de um jogo de bola - isso os torna parceiros iguais no esforço 
e dá aos competidores a convicção de que estão todos juntos. Da mesma forma, os hopis acham que a corrida 
é uma forma de oração: oferecem cada passo como sacrifício para alguém que amam e, em troca, pedem ao 
Grande Espírito que reforce a energia individual de cada um. Sabendo disso, não era estranho o fato de Ar-
nulfo não se interessar por corridas fora do des  ladeiro e Silvino não volta a correr fora dali: se não estivessem 
correndo por seu povo, qual era o sentido? ...

...

Agir por amor, fazer as coisas sem querer nada em troca, vocês sabem quem faz isso? Sim, isso mesmo. Gente 
maluca. Más locos. Mas digo uma coisa sobre os malucos: eles veem o que os outros não conseguem ver... 
Amanhã vamos participar de uma das maiores corridas de todos os tempos, e vocês sabem quem vai vê-la? Só 
os más locos: Vocês, malucos.
... ele receberia muitas oportunidades para descobrir se gostava realmente de lutar ou se lutava para que gos-
tassem dele.

 Nascido para Correr, do Cris McDougall                                                                                  
   com adendos de Ale Riva

////

ABriremos 

ABriremos 
o champães 
 porque 
é certo  
qeu Alessandro Rivellino  
dança porque 
gosta de dançar,
 iê!

...
e dança também porque não pode não fazê-lo, e 
dança também não se sabe porque.





 Formol aos poliça das vista

Israel Galvan, bailaor Flamencontemporâneo, em entrevista, falou da importância de subverter as tradições para 
encontrar a dança pessoal, o que não signi  caria renegá-las, pelo contrário.

Em primeiro lugar FORA TEMER e em seguida me pergunto algo que após re  exão me reaparece como algo 
prévio ao primeiramente. Por quê o intercâmbio na internacionalização se estabelece em parceria a priori com a 
França?, o que isso signi  ca em detrimento da preferência por alguém da Nigéria?

A dança nãopessoal oriunda da pesquisa e o atravessamento da  loso  a-butoh corrobora com Galván, no sentido 
de não-remontagem, de regurgitofagia que está a  m com a potência especí  ca de seu surgimento, o que hoje se 
atualiza nos afectus que tangem a prática em que me insiro e por onde sou inserido num ce tr an gente.

Mas qual a relação do Butoh com Mina, Angola ou Benguela?

A relação se dá na conjunção da prótese serdançado por forças. As forças são as da própria cultura, e a cultura são 
as próprias células. [câncer é um suicídio lento]
A cultura não é uma generalização.
Vamos chamar com outro nome?
Vamos chamar de crenca.

A crenca está para um sitespeci  c do corpo e está na sinestesia da linguagem como a língua para fora da boca para 
babar ou lamber o mundo. Temos a base do passado(o passado é inventado) em presença e temos a visão do futu-
ro(o futuro já aconteceu) em presença; presença é o gerúndio, o que está acontecendo. A Potência dos encontros e 
a liberdade do endo se dá a partir da relação da crenca dos presentes, não só humanos, não só encarnados.
Esta crenca se dá, em sua maior parte, grande maior parte, impressionantemente maior parte, a partir das relações 
em curva lateral, ou seja, do inconsciente. A consciência é uma ampliação da percepção e da atenção em relação 
aos processos que se dão no agora: tato, olfato, audição, paladar, visão, intuição, pensamentos, sentimentos, pro-
priocepção, emoções, energia, objetos(vivos) e seres(vivos e não-vivos) e suas misturas.

O inconsciente é o que desvia, o que chega antes, o que está criaproducente de co-realidades, não a partir de um 
recipiente que cerceia mas como uma conexão em curva daquilo que a consciência pretende em linha reta.
Aquilo que está como potência, aquilo que está emvia de busca de alguma forma que lhe dê contorno.
O sistema cognitivo disparado pera linguagem é estremecido pela sua própria crise reducionista mediante o turbi-
lhão da experiência pessoal quando se abrem os canais para o contato com ela.

Não quero conversar com o leitor..., vem cá e cheira meu suvaco. Uma vida é uma oportunidade. Nada pode ser 
mais importante do que a vida. A obra de arte não faz sentido. O encontro faz. Se o que se chama de obra poten-
cializa algum encontro, então tem força, pra mim.

O batuque é o Butoh do Rio Grande do Sul.

' O Butoh é uma potência  losofísica e prática de dança-artesvisuais a partir de uma relação própria com as forças 
invisíveis e inconscientes do corpo e do espaço e do corpo no espaço.
Ao mesmo tempo essa relação do butuque é uma semelhança, porque o batuque é em si mesmo o próprio batuque, 
e no entendimento de butoh que tenho, é butoh, de alguma forma. 

A relação principal que alimenta essa relação é a presença da noção de ser dançado, a entrega é mais que o contro-
le durante o ser dançado. A identidade e a memória histórica, a psicologização e busca de signi  cados estão de-
trimidos. A força do corpo sendo movido por forças sobressai. Igualmente me parece possível em ambos(batuque 
e butoh) uma presença dupla, assim: estou comigo me reconhecendo como ser único (estou consciente) e estou 
conectado com o todo(o inconsciente como redes de ida e vinda que nos tocam e atravessam a todos), assim como 
entendo as relações anatômicas e mecânicas e a presença de meus cinco sentidos ao mesmo tempo que sinto algo 
que não posso chamar de eu movendo o corpo. Por outro lado, na cavalgada, ou seja, noa cesso da entidade, onão 
há nem sombre do consciente, aí a coisa se complexi  ca, pá!



algo tipoassim em relação com a identidade 

Parece possível dançar e ser dançado em nível de percepção, e também em nível de ação
[de qualquer jeito a percepção é uma ação].
Se o braço é movido por alguma força, para cima, por exemplo, e não posso dizer que sou eu quem o faço mover-se 
para cima(é o fantasma, é o íma, é a irmã, é o não-sei) eu[?] posso observar isso acontecendo e acompanhar, mas 
eu[!] também posso tensionar essa força tentando trazer (com alguma substância interna que posso chamar de eu) 
ele para baixo, se eu trago o braço para baixo eu danço e se deixo ele ir sou dançado, mas de qualquer forma dentro 
de um grande arco estou sendo dançado por essa relação de controle e entrega. A tensão que se cria e a brincadeira 
possível entre as relações de cada centímetro cúbico do corpo e do espaço e do corpo no espaço nesta potência em 
tensão está perto do que desdobra o movimento no batucoh. Parece que quando há uma tensão entre o braço subir 
ou descer se gera um terceiro punctum de gerúndio em movimento, e ali parece que se gera muita energia-mousse 
e parece que quem assiste isso, em geral,  ca um pouco impressionado. Mas também parece que há um arrebata-
mento de quem observa quando um corpo é possuído, ou seja, é incorporado pela força, ou entidade, quando ele é 
completamente dançado. Quando perde o id.

Não se trata de ser dançado pela música, não se trata de catarse ou vomitar catarse ou lapidar catarse, não se trata 
de seguir a sensação, é outra relação, se dá em outra ordem, o que acontece no ser dançado é diferente.

Acho que é um potencial latente daquilo tudo que podemos vir a ser quando soltamos o apego ao nosso constructo 
identitário.

A psicomágia se dá num entrecruze arte e vida, a performance e noção ritual criando  exibilidade psicológica(do 
corpo) para modi  cação do environment(interno e externo). A  exibilidade é um alargamento da noção de identi-
dade. É uma subversão possível das ideias de identidade. Desde o 2091194841 até os estados de criação em que se 
habita para criar e as criações que endocorpo no instante.

A especialização corre o risco de perder o contato com o pueblo. 
Todos ABNTéicos deveriam saber disto. (Bueno, minha linguagem pouco explicativa também...)
A minha avó se relacionará com meu trabalho a partir daquilo que eu sou pra ela, eu não tenho ganchos pra ela, 
especi  camente, mas devem haver vários, como que no?
O contato com o pueblo, (eu sou un pueblo!) se dá nos encontros na roda de capoeira da rua dos Andradas.
Se dá aqui através de letra-escrita (aí se excluem os analfabetos e se inclui a possibilidade de um cego escutar al-
guém que sabe ler).
A habilidade e conhecimento do tocar de atabaque e pandeiro é a relação  losó  ca e de autoconhecimento, de 
performance e ritual, do sagrado e profano entrecruzados; uma potência que existe na vivência do samba de roda 
não será equiparável nem aquiparável àquilo que uma linha que se pretende reta, cognitiva, consciente, explicativa e 
pretensiosamente complexa poderá, e eu estou do lado da alegria, do rito, da vida e da festa.

Jogue comigo com muito cuidado, com muito cuidado, com muito cuidado,
Oi jogue comigo com muito cuidado, com muito cuidado, com muito cuidado.

Os corridos e, este corrido, devido à repetição de suas frases, ou devido à sua relação-dupla intrínseca (o céu está na 
terra), ou devido àquilo que não posso nomear ou entender...

Ola í Lá i lá

O Le Lê

… traz, no mínimo, mais de um jeito de se relacionar cognitivamente com seus signi  cados via-cognitiva. Pode ser 
cuidado porque estou machucado, pode ser cuidado porque sou perigoso, e pode ser pelos dois ao mesmo tempo. 
Mas en  m, estamos aqui ocupados com a relação via-curva, via zonas microperceptivas, aquilo que afeta pelo mou-
sse.

foto: André Olmos



Mousse é quando tem tanta energia no ar que a pele pode facilmente perceber e dá a impressão de densidade, de 
um tempo outro, de um não-tempo, dá a impressão de uma realidade dentro da realidade, a percepção do mou-
sse parece mais fácil após ou durante um trabalho físico intenso. É cheiro do espaço que se sente com os poros e 
visão de dentro que se percebe com a língua que sussurra suspeita no estômago.
Já o arrepio na coluna parece estar mais relacionado, em minhas percepções, a uma presença, uma conexão ou 
uma passagem invisível próxima que se faz visível por vias que não são oriundas da visão convencional, ou seja, 
do olho que dá nome pro mundo.

[Dar formol aos policiais que moram nas vistas].
 
A internet é um meio de compartilhar um poder. O wikipedia, como exemplo da linguagem so ware livre, neste 
caso, não na sua possibilidade de reprogramação mas na elaboração do conteúdo, traz essa posição política 
importante. A valoração do conhecimento não-acadêmico, da informação inventada e da relação criativa com a 
vida e do acesso e produção livre. A verdade nunca foi nada além de um desdobramento espelhado da relação do 
indivíduo que a busca com ele mesmo e com o mundo.
Um bicho nunca buscou a verdade, ele já sabe o cheiro ou não se importa com isso.

A história é a versão de quem conta, é o interesse de quem avisa e a balela de quem explica. A prova cientí  ca 
nada mais é que a corroboração do universo com a potência criativa inconsciente de quem experimenta pergun-
tas que pretendem respostas.
Eu quero encontrar a pergunta que não requer resposta, porque precisa ser continuamente vivida e desdobrada, 
dançada e redançada, comida, vomitada.

Os corpos do corpo>

Relação um dentro do outro:
O corpo Físico (Aqui está o Tonal?)
O corpo Mental (Aqui está o Nagual?)
O corpo Emocional (Aqui está o Desejo?)
O corpo Energético (aqui está o Mousse, o Bluetooth, o Ovo Luminoso?)
O corpo Espiritual (Aqui está o Intento?)

Não escapar do prazer do gosto para especi  car-se em pesquisa.

Mais do que produzir uma pesquisa é habitar um estado pesquisante e, creiam ou não, está se dando, sempre que 
sinto que acontece, em suor.



 Título da Postagem
porque o estudo de Artes Cênicas a nível mestrado se dá em ler e escrever?]

porque ler e escrever se dá numa coreogra  a cientí  ca de um padrão especí  co na 
relação de construção de conhecimento, em detrimento do conhecimento dançado, 
intuído, sonhado, festejado e suado?/

Aqui se propõe conscientemente a bagunça.

Como atitude estética, conceitual, política, biopolítica, microbiopolítica e digna,
que parte da pesquisa e não do estereótipo;
realizar o estereótipo,
acometer-se de coreogra  a,
seria abortar a pesquisa,
pesquisar é criar,
(Que nem disse Manél D'Barros, tudo que não invento é falso)

nada para o campo de batalha onde autores legitimam a área,
sim o  ncar pé numa área que já por si tem o poder de estabelecer-se
sem "pagar pau" pra quem sabe falar francês.

Em defesa do conhecimento que está no encontro com o mestre de capoeira contan-
do histórias no churrasco (ao lado da senzala) do grupo Mocambo.

A escrita é uma forma recente de expressão, a dança formal é muito recente.

Temos 60 mil anos de corpo, de dança, de linguagem e de arte. Não podemos estar 
na ingenuidade de que somos mais evoluídos agora do que antes e de que a história 
da dança principia com as coreogra  as militarizantes.

Em defesa da dança, do suor, do esperma, da baba.

Em defesa do paradoxo, porque acá estamos em letra.

Queremos o a-signi  cante e recorremos aos símbolos; letra = símbolo.

Quando se cria um campo pra arte, ele legitima uma separação da vida, quando um 
texto é escrito legitima a exclusão da sabedoria analfabeta.

 Antropomono

 pesquisa de não-eu
pesquisa de não-seu

Jê né sê pá de corte Alessandro 
Rivellino

o Ale não tem celular, não tem 
mais o email que tinha e não 
gerencia a conta do Fakebook 
que tem seu nome.

Agora sua identidade é pro-
priedade privada da empresa
cOLETIVOjOKER 

e responderá apenas através 
do mail
coletivojoker@gmail.com
ou na rua.

Mensagem no Facebook, 
oriunda da zona identitária 
 uida e virtual Alessandro 

Rivellino:

Alessandro Rivellino pediu pra 
declarar: Meu Facebook se dá 
na rua.
- - -
Quem gerencia esta conta é o 
cOLETIVOjOKER. Nós nos 
revezamos para fazer as vezes 
de uma identidade virtual ba-
seada em Alessandro Rivellino

Alessandro somente responde-
rá pelo email
coletivojoker@gmail.com,
nunca usando pessoalmente 
ou diretamente esta platafor-
ma aqui (faKebook).



 (se a pesquisa se dá no processo irracional ou insconsciente da criação e em como podemos atingir êxtases e for-
matos consequentes de uma não signi  cação e racionalização, este viés apresenta-se como um contra-senso muito 
peculiar)

O fato de eu utilizar esta forma clássica de explicação e descrição, onde, de um lado, uma pessoa escreve referen-
ciando teoricamente o conhecimento do qual se utiliza e faz da forma que se seguirá e a outra, de outro lado, lê 
com uma possibilidade muito clara e possível de entendimento racional, aparece apenas para estabelecer o corte, 
ou a margem, de onde se partirá para outros opostos, a  m de não mais enterrar a potência.

            Como suspiro moribundo, aqui vamos nós:

Uma descrição acadêmica, em nível analítico, esgotará o "o quê", "o por quê", "o como", "o onde". Também busca-
rá, em muitas de suas formas, representar e atuar a partir de uma visão "de fora", para que a neutralidade traga as 
respostas para quaisquer problemas em questão. Obviamente, tudo será amparado por referenciais teóricos que 
fazem parte da minoria intelectual branca da França ou de suas colônias intelectuais.

E como tal, persigo, amparado, por minha vez, pelo que bem escutei, após eu ter performado ao invés de apresen-
tar um
 powerpoint

:

“Você não precisa provar pra nós que é um grande artista, nós já sabemos disso, nós queremos que você faça uma 
pesquisa cientí  ca.”

“Eu não vou falar nada sobre teu trabalho, porque eu não entendi.”

.

Assim re  ro-me a vós, leitor, a partir do livro de Pirsig: O Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas, a  m de 
elucidar da melhor forma os por quês do meus o quês se darem no como e no onde vão se dar dali pra diante, dife-
rentemente de como procuro expor-te agora:

Em primeiro lugar, as coisas descritas da forma analítica e clássica (como convém ao viés aca), não poderá nunca 
dar a entender o que seria qualquer pesquisa em si, ou seja, uma descrição não permite entendimento a menos 
que já se conheça o funcionamento do objeto descrito de antemão. Do contrário sempre serão peças soltas. Essa 
busca acaba se tornando algo que se dá a partir de uma parte de mente que não funciona isolada das outras partes, 
no entanto, assim se pretende, trucidando a complexidade.

Exemplo: Saber o nome e localização do amontoado de ossos, músculos e vísceras, sua descrição e entendimento 
funcional, ou como bate o coração e do que é feito, não nos explicará ou nos fará sentir o milagre da vida.

Em segundo lugar, uma descrição analítica procura anular o observador. Pois este não poderá atuar mais livre-
mente sobre o conhecimento, porque, por exemplo, ele poderá não reconhecer que é necessário respirar primeiro 
para sentir depois, ou terá de esforçar-se para entender que o que ele lê é ele mesmo quem cria enquanto lê, não 
haverá muito espaço para sua co-criação, atuação, envolvimento, performance ou subjetividade; no modelo clássi-
co, se torna muito mais difícil que haja este espaço. Em outras palavras, procura-se que os objetos sejam indepen-
dentes do observador, e isto o afasta ou anula.

Em terceiro lugar, não se pode emitir opinião ou pensar por si mesmo num pensamento assim. Bom ou Mau não 
fazem parte do jogo, busca-se a neutralidade, ou ainda, os fatos. A expressão é anulada. É preciso amparar-se nas 
“rainhas”(referenciais teóricos), o que ademais é um jogo de poderes. E claro, a partir de um corte, haverá um 
posicionamento subliminar a partir da representação de poderes dos autores escolhidos para assumir a voz que 



poderia ser do autor a partir de sua própria experiência de vida e conhecimento oral e 
sinestésico, caso não estivesse ele sofrendo a chibata do senhor AbstratumNotoriumTroca-
docapacauste.

Então, sem querer referenciar a criação artística e a área das arts como simples terrenos 
que por si só abarcariam reconhecimento e liberdade pesquisante ou mesmo experimental, 
ou ainda embandeirar o manifesto pela pesquisa performativa, explico somente que:

Em suma, trocarei o ato de contar os grãos de areia de uma praia, sabendo que minha 
consciência e percepção serão, igualmente, apenas um punhadinho do todo, e que não irei 
crer que a partir da descrição do punhado se possa inferir sobre a experiência complexa de 
passear pela praia.

Assim, essa pesquisa não está sobre enfeitar o vômito.



 curriculum ritae
Em 21 de julho de 2016 16:33, Joker Coletivo <coletivojoker@gmail.com> escreveu:

Danças de rituais xamãnicos são realizadas em diversas tribos amazônicas.

– centralizadas na  gura do xamã, alguém que tem o papel de intermediação entre a realidade profa-
na e a dimensão sobrenatural, em seus transes místicos e nos poderes mágicos e curativos que lhe são 
atribuídos – 

Danças como ritual religioso,
religião = religare que em latim signi  ca religação.

Em 21 de julho de 2016 12:53, Alessandro Rivellino <alessandrorivellino@hotmail.com> escreveu:

Culturas autóctones, em geral, possuem rituais de passagem, essas fendas no espaço e no tempo, que 
marcam o corpo e psique dando referências ao indivíduo de um antes e um depois desta mesma fen-
da, alterando o cotidiano a partir dessa relação com o sagrado. Infelizmente, o sagrado ainda nos é, 
em geral, referenciado àquilo que é conceitualmente ou moralmente o Bem, o Benfazejo, em oposição 
ao Mal. Neste caso, o sagrado não está em linhas de oposição, não se referencia em dualismos quais-
quer, senão insere-se numa ideia de sobrescrever a realidade cotidiana com outras qualidades, espe-
cí  cas e referentes ao seu relacionamento com a percepção, podendo através de técnicas como cantos, 
danças, meditações, etc. alterar a noção de passagem do tempo, as sensações e imagens ou visões que 
a consciência pode alcançar assim como o in  uxo energético que o todo do corpo pode emanar e 
receber. 
A consciência chega atrasada, vem depois e é curta em relação a tudo que acontece, além disso, é algo 
descolado, consciência de, e o que se refere aqui ao todo consiste na ampliação deste pequeno espaço 
chamado consciência para abarcar inconsciente e tudo aquilo corpóreo que não cabe em palavra ou 
imagem descritível. 
A performance-art e o ritual parecem estar muito próximos e quem sabe, em muitos casos sejam 
exatamente a mesma coisa.

From: alessandrorivellino@hotmail.com
To: alessandrorivellino@hotmail.com; coletivojoker@gmail.com
Subject: texto com pueblos de tucumán cantando para o mestrado
Date:  u, 21 Jul 2016 15:30:47 +0000

O transe e a possessão como medidas salutares mediante a insana tentativa de manter uma identida-
de  xa.

O  uxo de energia livre e o acesso a uma corporalidade não-identitária deslocam a doença oriunda 
da tentativa de arraigar permanência no constante  uxo impermanente que constitui a vida.

O ritual, como fenda no tempo e no espaço com um início e um  m dá um vácuo criativo; o MA(es-
paço-tempo onde tudo pode acontecer) se estabelece com a segurança de uma nova trans  guração 
possível onde, após o término do rito, se estabelecem novamente as pontes de vínculo e atuação social, 
seriam estes os gestos que dariam as balizas de liberdade para a intensidade lograr sua potência, 
durante a fenda, numa relação de soltura do controle e antes e depois dela na relação com o direcio-
namento consciente da força conectada durante a fenda. 

Provocar o leão, encontrar o leão, domar o leão, ser domado pelo leão. 

Cantar = Ser Cantado.

Viver a eternidade sem o peso da eterni-
dade. 
Viver o instante sem o peso do não-haver 
outra coisa senão ele.



 Ankoku Butoh2

.

“For me, Ankoku Butoh is not a school but a journey and a place where I learn 
about the invisible. At the moment of the birth of dance I experience the union 
of mind and body and transcend my tiny self to feel a great power, great love”.

Natsu Nakajima

 corpo duplo 
em a irmã de Hijikata 
e em Alexander, Mathias,
 e em livro de anatamoia da Janete, 
e em Janete, Janete 



 Ankoku Butoh

Hijikata Tatsumi, who passed away in 1986, is the originator of Ankoku Butoh; and Ohno Kazuo (1906-
2010), an extraordinary and rare dancer, was his great collaborator. Hijikata was like Picasso; every 
season, he would change the style of his works like a chameleon.  is partly explains why each of his 
disciples developed very diff erent working styles. 

Ankoku Butoh is a movement in the performing arts that was born riding on the wave of counter-cultu-
re in post-war Japan in 1950-1960s. Now in Europe, and some other countries, the term “Ankoku” has 
been dropped from “Ankoku Butoh”, and the term “Butoh” has become more closely associated with these 
countries. Losing “ankoku” has resulted in losing sight of the original ideology from when Ankoku Butoh 
was created and has given rise to many misunderstandings and misinterpretations.

Whatever you may call it, darkness, spirituality, or even something formless, something that cannot be 
put into words, or simply, the unconscious, the inexplicable, the destroyed and disappeared… We are 
actually talking about something that cannot be seen. Something that Hijikata called “ankoku”. Hijikata 
liked to use the word “yami” (shadowy darkness). It gives the feeling of something that is full of contra-
diction and irrationality, somewhere like the “chaos of eternal beginning”. To deconstruct Ankoku Butoh 
with “language” is moving further and further away from the joy of early Ankoku Butoh’s integral quest 
for “the body as the scene of ful  lled life”. 

(from the lecture that Natsu Nakajima will be giving in Barcelona on 25th September. 
Natsu Nakajima was among the founding members of the Ankoku Butoh movement and belongs to the 
 rst generation.)

- - -

Joseph Campbell no seu livro, "O Poder do Mito", falou que os índios Navahos da América não se refe-
rem às plantas, árvores, pássaros e animais como "isto" mas sim como "você". 
É da mesma forma com ankoku butoh. 

Se não fosse assim, não haveria maneira de entrar em transformação, 
para tornar-se "vento", "  or", "água", "galinha", "fumaça"...

Natsu ****jima



 Concepção Iorubá da Alma - William Bascom
Como muitos outros povos africanos, 
o Iorubá acredita em almas múltiplas

[Nota de Luiz L. Marins] 
 
O que Bascom chama de “almas múltiplas” deve ser entendido como “origens múltiplas”. 
Bascom não alcançou o sentido das palavras èmí(espírito) e èémí(respiração), além de 
não compreender o signi  cado abstrato de òjìji(sombra), como símbolo do duplo espi-
ritual, oenìk ejì. Assim, quando numa frase as palavras, respiração, espírito, sombra, 
alma, não  zerem sentido, tente substituí-las

 foto do André Olmos no Fratura Ex-
posta,  ocorrido na sala 502 da Usina 
do Gasômetro, na época mantida 
ativa pelo grupo de Flamenco Sílvia 
Canarim,  em 2015, época de  nados, 
[a temporada e principalmente a 
última apresentação 
dedicada aos antepassados, 
no dia 02 de novembro de 2015]. 
primeira referência sutil e sublime 
mas grotesca porque completamente 
visível  da irmã, sombra ou alma, 
como queiram chamar.

Ou melhor,
um vestido ao vento 
com Nina Simone cantando.



o amor é como um rinoceronte

míope e impetuoso

se não consegue encontrar um 
caminho, criará um

-adágio Femerefe-

Começa nesta sexta-feira a residência artística com Alessandro Rivellino na Casa Frasca, onde um grupo de artistas de variadas áreas 
estarão imersos durante quatro  nais de semana para beber da fonte de pesquisa gestada por ele durante os últimos quatro anos. Dan-
do seguimento ao trabalho do cOLETIVOjOker, o performer manteve parte do estudo graças ao  nanciamento do Fumproarte (bolsa 
Décio Freitas de incentivo à pesquisa). Butoh,  loso  a da diferença, performance arte, antropologia da performance e videoarte foram 
os aglutinados do processo rizomático que se in  uenciou direta e indiretamente principalmente por Gustavo Ciríaco, Autarco Ar  ni, 
Alejandro Jodorowski, Wagner Ferraz, André Masseno, Tadashi Endo, Rhea Volij, Tatsumi Hijikata, Kuniichi Uno, Min Tanaka, Yoshito e 
Kazuo Ohno, Alain Alberganti e Minako Seki. Os artistas investigarão estados criativos em um processo de desdobramento de sua “dança 
pessoal” (uma investigação da pele para dentro, com resultado da pele para fora).
Na última semana de junho vislumbra-se abertura do processo desenvolvido ao longo da residência.
Janelas entreabertas do trabalho estão publicadas no blog fraturexposta.blogspot.com.



 So ware Livre
1. há pouco li algumas publicações nesse sítio especí  co "fratura ex-
posta" e achei graça dessa frase.  lembro bem dela. lembro de sair da 
boca essa história de pentear o cabelo; de sair, assim, naturalmente 
 ccional. pensando no meu próprio cabelo. na mitologia que eu tenho 

criado com ele.
de fato, lembro de citar o seu Manoel, os seus des-objetos, as suas coi-
sas sem nome. mas tenho quase certeza que não foi o seu Manoel que 
disse. que foi Augusto que disse, isso sei. estive lá, sentado embaixo do 
cabelo dele. Agora, sim, seu Manoel me disse: "é preciso desinventar 
os objetos. o pente, por exemplo. é preciso dar ao pente funções de não 
pentear. até que ele  que à disposição de ser uma begônia. ou uma 
gravanha. usar algumas palavras que ainda não tenham idioma." 

 
                                                                                                                                                      



 Xamã de uma tribo da Sibéria, vestido de mulher porque acredita-se que as mulheres são 
mais capazes de entrar em contato com os espíritos e
 Kazuo Ohno, bailarino de Butoh do Japão. 

- - - -

...feiticeiros e profetas (xamãs) dos esquimós e de outras tribos árticas. Alguns chegam 
mesmo a usar roupas femininas, ou seios desenhados nas roupas, de modo a evidenciar o 
seu interior feminino, que lhes vai permitir entrar em contato com "o país dos espíritos" 
(isto é, com o que chamamos inconsciente).

C.G. Jung em 'O Homem e Seus Símbolos' (página - vai procurar)

 O Sonho de Guadalupe

onde está a dança? a dança acontece no silêncio 
entre um movimento e outro.



 Pêlos
 iaguinho, a pergunta é a seguinte:
Quem se ativa a partir da minha proposição performática?

O dispositivo a ser visualizado como intercessor que provém dessa pergunta atirada por Zanatta, Cláudia, é um traba-
lho chamado expectativas do invisível. 
 (desculpa, com o tempo vou deixando de ser formal, ok?)

Eu fui convidado para apresentar, ou propor, uma performance numa exposição na galeria península, no município de 
Porto Alegre, no ano de 2016, pelo Élcio Rossini.

Este trabalho foi assim titulado, a princípio, para disparar a relação com ele.

Em primeira instância, possui uma descrição, que foi disponibilizada na veiculação midiática pré-performance e tam-
bém nas paredes da rua da calçada da galeria, 
e nela continha algumas informações básicas, como, por exemplo:
 
1 - que ele seria executado entre as 15:00 e 17:00 da tarde na data especí  ca pro evento; 

2 - que aconteceria em um ou mais lugares nos arredores de 500 metros da galeria;

3 - que os usuários dessa performance estavam convidados a interagir com qualquer um dos performers que lhe pare-
cessem interessantes de interagir com, 
neste meio-tempo-espaço.

A ideia básica era que as pessoas que fossem pra essa mostra de trabalhos tivessem essas duas horas pra desbravar esse 
entorno em busca dessa performance. O nome dela é um primeiro link pra  car claro que as duas horas se passam e eu 
não apareço, aliás, eu não apareci em nenhum momento do evento (que durou todo o dia).

Eu estive lá antes do evento começar, de maneira espontânea, pouco pensada de antemão, e acabei realizando uma 
performance paralela a esta, mas que acabou se incorporando, te falo dela em seguida, porque no  m acabaram se 
mesclando, parece; o objetivo inicial era que, os usuários, a partir da percepção de que essa performance não acontece 
de fato, ou seja, o Alessandro-Rivellino-Performer não aparece, ao darem-se conta disto (a partir do título) pudessem 
criar alguns dispositivos não habituais de estar junto ou de se perguntar sobre aquilo que está acontecendo, e a partir 
da descrição prévia gerar as perguntas: 
Quem é o performer? Quais são os performers?

Bueno,  iago, um pensamento que foi gerado, pega aí:
...se derrepente o Alessandro não tá tem outras pessoas performando 
nesse meio então qualquer pessoa tornava-se potencialmente um performer.

Essas perguntas em suspenso talvez deram um outro caráter de observação em relação com o cotidiano desse tempo 
destinado à performatividade nesse local;  
onde está Wally Onde está o Ale Onde está o performer o que será que aconteceu? 
e o que acontece quando algo-outro não acontece?

Isso pra que talvez (apenas para que exista essa possibilidade, realizável ou não) apareça nos recôncavos e redutos e 
espaços em branco da performatividade social algum espaço a ser percebido ou preenchido de forma não habitual.

Cabe dizer que foi um experimento, sem a pretensão de que isso tudo acontecesse realmente, a nível experimental total, 
joguei isso como possibilidade, ademais, era uma experiência em que eu me coloquei pra pesquisar essa relação como 
teste da potência do invisível e da presença do imaginário gerada na ausência e na frustração da expectativa primária; 
a presença da ausência, a memória, a memória do futuro, essa criação não dependente da presença física do performer 
(perform-perfume).

foto: André Olmos



Junto a isso tavam ocorrendo processos intuitivos, nos quais, em nenhum momento, me perguntei que resultados da-
riam, decidi que a cor rosa era importante pra mim e assim fui comprar uma tinta nessa cor, porque eu queria man-
char a calçada da quadra da galeria, eu colocaria (coloquei) centros amontoados de tinta rosa em pontos especí  cos e 
deixaria(deixei) que pelo declive da calçada, pela ação do tempo, da chuva ou humana, que ela fosse (ela foi) modi  ca-
da.

Bu iago, engole saliva e respira aí, toma fôlego e vem sem medo.

...essa tinta fresca ao lado tinha um adesivo onde eu colocava espaço para performance ou local para performagem ou 
lugar performativo ou sítio especí  co para performance e etcétera então a princípio eu fui na loja de tintas procurei 
os rosas e me interessei por um que se chamava Amor Perfeito em seguida por outro que se chamava Rosa Carnaval; 
o rosa carnaval era mais barato eu decidi comprar o rosa carnaval isso gerou uma frase que virou um texto do copião 
das cópias miniaturas das fotos que eu tirei após essa performance das 5:00 da manhã de derramar tinta pela calçada 
e dizia eu queria o Amor Perfeito mas na hora me decidi pelo Rosa Carnaval; o que aconteceu foi que numa relação de 
poucos minutos não só pelo ângulo da calçada que foi fazendo a tinta escorrer transformando o chão cinza mas pelas 
pessoas que eu não vi agindo a tinta foi transformada por ação deliberada ou por pegadas que acabaram aparecendo 
a tinta  cou espalhada pelo chão teve pegadas como já foi dito né? e também alguém escreveu amor com a tinta em 
algum momento choveu então aquelas que não estavam abaixo de marquises se espalharam mais evoluíram pintando 
mais ainda de rosa.

Na minha jornada, então,  quei uma hora andando de um lado a outro da rua tirando fotos, o que culminou nesse 
copião que mais tarde eu enviei pra galeria; também eu tinha uma  ta tape cinza com a qual eu  z um risco tachando 
a palavra amor e também mudei algumas placas tapando letras e também em escritos colados aos postes que tavam 
nessa calçada  z algumas intervenções com o cinza da  ta e assim esse conjunto de ações acabou fazendo parte desse 
trabalho expectativas do invisível.
Respira.

Não resistindo a estar somente não aparecendo, nessas horas da performance de ausência acabei fazendo esse copião 
das fotos em duas folhas de ofício com gramatura 180', coloridas fotos da calçada da calçada com tinta da calçada com 
tinta com intervenção intervenção sobre intervenção com uma pegada no chão com um rosa escorrido várias miniatu-
ras de fotos uma hora na madrugada com rosa carnaval a partir da tarefa que me coloquei eu não podia e não queria 
aparecer na galeria e nem 
nesse 'range' de 500 metros.

Assim, precisava de alguém que entregasse esse copião pra mim, tampouco eu queria o  cializar o ato, mandar um 
entregador ou assinar este envio, então, pra performance social  car mais na cara, eu falei com uma moça, aleatoria-
mente, que me pareceu aberta a receber esse tipo de informação, então eu me dirigi a ela, que conversava, por sua vez, 
como a segurança do Shopping Rua da Praia e disse: escuta por acaso vocês não sabem de alguém que poderia fazer 
uma entrega pra mim dessas folhas aqui é que eu tô com muita pressa e preciso de alguém para entregar aqui no centro 
mesmo, então essa moça, que não era a segurança, se pronti  cou mediante o pagamento de r$ 10 , então, conversando 
com ela, ela acabou me relatando que trabalhava ali mesmo na Praça da Alfândega, era uma prostituta, tava com rou-
pas Humildes, coloridas; a princípio este estilo caracterizava uma classe social muito baixa, o que me pareceu interes-
sante para contrapor os usuários de galeria, e assim eu pedi que ela entregasse, sem dar meu nome, sem dar referências 
físicas de quem pediu pra ela essa entrega e que lá ela procurasse alguém que lhe parecesse conveniente de entregar esse 
material, porque eu queria criar a possibilidade (que agora me parece ilusória) de que esse trabalho  casse anônimo, 
em relação a quem propôs essa intervenção, em relação a quem tá enviando isso, né, como se pudesse ser uma pirataria 
dos comandos dessa ambiência nesse conjunto de proposições de performances e instalações da galeria, obviamente essa 
ação não  cou descaracterizada de autoria, aí aconteceu de pelo menos o curador e as pessoas envolvidas saberem que 
se tratava da minha ação que foi incluída então nesse primeiro frame  nesse primeiro círculo de compreensão de 
expectativas do invisível.

 i-tiveram várias camadas: as pessoas que se relacionaram com o trabalho a partir da calçada as pessoas que  caram 
procurando as pessoas que esqueceram de que eu era um dos performers que tinha proposto uma coisa e de repente 
virou esse copião na parede que depois foi colocado lá como  quei sabendo a posteriori também os próprios colegas de 
uma mostra que não sabiam dessa minha proposição de não aparecer então um pouco dessa coisa que 

foto: André Olmos



acabou se dando no próprio dia né da tinta pro próprio curador acabei dizendo apenas algumas dicas dessa ação.

Então tiveram várias expectativas operando, pega aí um retorno que recebi de um amigo:

eu tava esperando e me dei conta de que o Ale não ia, eu tinha ido lá, tinha saído de casa só pra isso, e depois de 
um tempo, por acaso, e aí já não sei se é acaso realmente ou é uma outra qualidade de acaso, talvez, acabei encon-
trando uma pessoa que estava a muito tempo querendo encontrar e tinha perdido o contato dela, acabei saindo com 
essa pessoa e tive uma noite incrível, o que foi disparado por esse não estar engajado na performance que pensei que 
aconteceria, ou isso mesmo seria estar engajado nela/com ela?

A chegada do copião foi uma performance em si, porque essa moça não sabia de nada, em algum momento chegou 
lá com isso pra entregar, eu não sei pra quem ela se dirigiu, de que forma e nem como ela foi recebida nesse ambiente 
de galeria e de pessoas especí  cas, que se vestem de uma maneira muito distinta da dela, a princípio. Como ela se 
articulou pra falar? Eu não sei. Que encontro se deu? De qualquer forma o encontro era parte da performance, ou 
era a própria. O meu encontro com ela foi performativo, o encontro com o rapaz que imprimiu as fotos pra mim, 
então quem são os usuários? Todas as pessoas com as quais me encontrei e aquelas pessoas que se encontraram com 
um algo de si mesmas e do ambiente através desse dispositivo, ou que se encontraram com outras pessoas ou que se 
encontraram com essa entregadora-performer sem saber quem ela era, tudo isso pra mim está circundando esse pro-
blema maravilhoso que é pensar a performance. Os que aguardavam o performer que não chega etc. Etc.

Depois de um tempo, neste mesmo dia, resolvi fazer a mesma relação de buscar uma pessoa desconhecida e pedir pra 
que entregasse algo; dessa vez  ores, da cor rosa, então nessa vibe de Amor Perfeito Rosa Carnaval eu encontrei uma 
mulher na rua, de bicicleta, e ela tava com tênis rosa e uma mochila com detalhes rosa, então achei que ela poderia 
ser a pessoa pra me ajudar, acabei falando com ela e dei r$ 50 pra que ela escolhesse algumas  ores da cor rosa e 
 casse com o troco pra ela como pagamento da entrega. Ela  cou muito feliz, muito agradecida pela con  ança que eu 

tive nela, eu a  nal não tenho retorno se realmente chegou essa encomenda, que tipo de encontro se deu com o  orista 
(se é que isso aconteceu), que tipo de  ores ela escolheu e como foi esse encontro para a entrega, eu não tenho essa 
certeza, isso também é interessante porque gera as minhas expectativas do invisível, ativa o meu imaginário, a minha 
criação e a relação com a con  ança de que performance 
e ou a obra pode se dar também de forma independente do desejo e do controle do performer, 
em alguns aspectos.

Bom, vou te dizer. Eu não estava lá de presença física também porque eu decidi ir num trabalho espiritual, com uma 
amiga que tinha me convidado pro seu fardamento em um grupo religioso; e bueno, quando eu a encontrei pra irmos 
pra lá, ela tava com unhas pintadas de rosa (ela não sabia de nada sobre meu novo tchãn com o rosa), isso me fez 
lembrar que esse convite pra cerimônia foi feito no dia do meu aniversário, onde ela tava vestindo um cachecol rosa, 
o que por sua vez né o convite me fez mudar o rumo daquilo que eu ia propor e me fez criar. Expectativas do Invisí-
vel se criou a partir desse primeiro encontro onde surgiu esse convite que me fez mudar os planos iniciais que tinha 
de performar estando lá de corpo físico presente; assim, me parece que, na poética dos encontros, os usuários dessa 
performance são muitos e estão em múltiplas camadas.

...a partir da frase de Manoel de Barros: pentear o cabelo para sair na rua é ser  ccional, pensei nos conceitos de per-
formatividade e na antropologia da performance, o que me levou a pensar a partir de um processo que se dá a nível 
da relação com o invisível do visível, ou seja, o dar-se conta de que algo é performativo ou não é uma atividade da/
na consciência de quem tá passando por esse processo, então a pergunta é:  
como disparar esse dispositivo que dará a ver a performatividade (onde há sonhos) onde ações aparecem como tal 
mesmo sem serem premeditadas como tal dando a ver aquilo que já está ali antes de eu performar no lugar o lugar 
performa pra mim ?

...entonces, esse primeiro experimento foi uma tentativa estratégica para explorar essas regiões e esses dispositivos que 
vão operar, mais especi  camente com as pessoas que estão buscando essa relação com a arte e que tenham interesse 
de ir visualizar uma performance num ciclo de exposições-instalações numa galeria ou as que por acaso são assal-
tadas poeticamente por intervenções né numa região especí  ca da cidade mas é importante dizer que eu fui usuário 
da minha própria performance. No encontro com os outros eu fui performer na medida em que criei essa performa-
tividade de mim mesmo nesse espaço e tempo proposto a buracos e brechas no cotidiano por onde se pôde vivenciar o 
salto do performativo, onde esse tipo de relação artística pôde acontecer, enaltecendo os en



contros onde vínculos podem se dar e o entre pode aparecer como possibilidade, ou assim: a presença da ausência, aqui-
lo tudo que se ativa quando aquilo que a minha expectativa criava não acontece, o poder que eu dou para a arte dentro 
ou fora de uma galeria, o poder que eu tenho de intervir na rua ou em algo que tá na rua quem é o dono da calçada net 
autorização ao precisaria pra quem tava de Rosa toda ela por exemplo e a ideia ao  m e ao cabo a OnixSat Juninho da 
10 mix Arte e Vida.

As pessoas que eu nem vi e nem sei quem são criaram com o resíduo da tinta, o processo de escrever como ela, pintar, 
borrar, pisar. Esses são performers também, são artistas e são usuários mesmo se não sabem disso e acabaram gerando 
esse desdobramento onde eu não tenho controle. Há o interesse por algo que vai se transformando, sem o ponto  nal do 
artista. Isso começou com uma o  cina que ofereci no ano de 2015, chamava antropologia da performance, toda ela era 
performada, inclusive o meu papel de proponente, assim como os lugares que a gente habitava tinham uma ambiência 
que permitia a performatividade (qual não permite?), os espaços de encontro eram todos públicos, onde se criavam 
camadas de relação com os poderes de poder estar em certos lugares; numa das reuniões a gente resolveu habitar um 
tapete de grama, construído com leivas, na esquina democrática; numa primeira etapa  camos ali em cima, conversan-
do; muitas pessoas perguntando objetivos daquilo o que estávamos reivindicando se éramos ecologistas e a gente resol-
veu  car no nível de experiência que não explica não coloca assim no objetivo símbolo que Explique a ação então não 
era o sentido da coisa senão a experiência dela; num segundo momento nós saímos de cima do tapete, (antes de tudo 
tínhamos colocado, uma por uma, cada leiva-tapete, o que também fez parte da ação) e nessa saída se disparou uma 
performatividade cotidiana das pessoas em relação à instalação: algumas pensando que não se podia pisar outras pi-
sando deliberadamente pessoas que recolheram pedaços e levaram porque precisavam ter um pedaço de grama em casa. 
Nós deixamos a grama lá e fomos embora. Ela  cou até de noite e eu em casa olhei a câmera da cidade e, ao vivo, a vi 
sendo retirada por garis e sendo levada para um container de lixo, o que eu não vi foi o que aconteceu um pouquinho 
antes, pois alguém preencheu um quadrado de terra seca com as gramas, ali, próximo, do ladinho da Esquina, então um 
dos parceiros que tava nessa jornada me avisou, creio que foi o Chris, e no outro dia quando passei por ali vi que sim, a 
grama estava plantada e aquele ambiente mudou, 
a boniteza (remontando aqui a pá de Paulo Freire) apareceu.

Então acontece essa transformação pelo tempo e ação das pessoas e ação das pessoas no tempo, onde aparece a pergunta 
Quem é o dono disso Quem criou isso pra onde isso vai ?
... achei maravilhoso também que a posteriori descobri que pessoas tem pedaços de leiva em suas casas e pátios. Dessa 
experiência cresceu esse interesse em borrar limites e se perguntar sobre o ponto  nal, assim como sobre o lugar especí  -
co onde a arte tem que ou deveria acontecer; então eu fui pra dentro da galeria também, o copião foi pra lá,  cou duas 
semanas em exposição, mas meu interesse maior tava no entorno, no processo e no encontro. Google Hammer no barra-
mento borrando limites borrando a rua...

Daí o seguinte: Todo ser humano é um artista que nem dizia o Zé Bóis.

Boa noite  iaguinho, tenho dito.

você vai veer que uma tatooagem é o supra rito e criação de arte numa moldura ambulante e o in-
consciente não mais proofundo que a pele, 

ao pen sar nas mar cascor porá isco mo umama nei radeo indi vidu ocone ctar seaou niver soé logi 
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 Innerview

Boa tarde.

Tudo bem?

Meu nome é XXXXXXXX, sou XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e recebi, 
do XXXXXXXXXXXXXXXXX, o teu pedido de auxílio para a divulgação.

Teu texto é bacana, mas para fazer release e divulgar não tem como.

Preciso de dados objetivos.

Então, preciso que me dês algumas informações.

…

abraços

XXXXXXXXX

- - -

OI XXXXXXXXXX, gracias, tudo bem aqui.

Espero que com você também.

Vou respondendo... é um pouco complexo ser objetivo em algumas respostas, mas vamos lá.

Grato pelo interesse e disponibilidade.

A tua pesquisa, que se pode acompanhar no blog Fratura Exposta, é feita desde quando?

A pesquisa é de uma vida, tudo que já passou por mim começa a me re-dançar. Igual é importante enfatizar que 
em 2008 entrei para o Grupo Experimental de Dança da cidade, o que foi catalisador de meu fazer artístico. Mas 
pode-se dizer para  ns objetivos que existe desde 2011, a partir de um trabalho autoral, Jokerpsiqué, mas ela se 
intensi  cou a partir de 2014 com o incentivo do Décio Freitas.

A pesquisa atual é um desdobramento de todo meu trabalho artístico, mas para  ns objetivos, há um start mais 
intensivo em 2011 e um mergulho a partir de 2014, mais num aglutinado oriundo de estudos Sitespeci  c, Butoh, 
Filoso  a da Diferença. E mais uma pá.

Ela é acadêmica ?
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Ela não é acadêmica, mas é.

Entrei no mestrado em 2015 com a pesquisa já em andamento e sou mestrando, nas Artes Cênicas da UFRGS; ou seja, 
sou mestrando de uma pesquisa que é uma parte dessa pesquisa maior, que começou antes de eu entrar no mestra-
do... e o mestrado ainda não acabou, mas o mestrado é sobre ela...

confuso né? :)

Qual o objetivo?

O objetivo é imbricar arte e vida, tensionar as caixas estabelecidas para a área da dança, do teatro, das artes visuais e 
da performance, assim como o corpo social e o próprio conceito de performance, além de dar a ver o caráter inten-
sivo da criação artística que passa pelo corpo, que está com o corpo, no corpo, a partir do corpo, através do corpo, 
devir corpo.

Quanto tempo tem esta pesquisa? Quantas etapas? Quando se encerrará?

Tem o tempo de uma vida, mas o  cialmente e com foco é como já te falei na primeira pergunta.

Não posso dividir em etapas e não se encerrará nunca.

O  cialmente, fecho o ciclo com o fumproarte em julho deste ano, mas sigo pesquisante.

O que é a residência artística?

É um espaço-tempo para trabalhar conceitos, experiências, experimentações e encontros visando compartilhar os 
pontos mais importantes do processo com artistas, a nível físico, mental, emocional, ambiental, social e espiritual e 
tudo isso misturado ao mesmo tempo agora.

Quais os artistas e de quais áreas estarão contigo na imersão?

Débora Poitevin

Roberta Fofonka

Diego Bittencourt

Natália Karam

Janaína Ferrari

Alessandro Rivellino

Manuela Cavalinho Branco

Mariah Machado

Gabriela Tavares

Bruno caboclovéio
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Luiza Só

Tiago Fioravante

Letícia Peña

Janete Fonseca

Teatro, Dança, Jornalismo, Performance, Artes Visuais, Antropologia.

De que horas a que horas será feita a imersão?

das 20 horas de sexta até as 20 horas de domingo, durante quatro  nais de semana. Dormimos no local.

Qual é o valor da bolsa Décio Freitas a que tiveste direito?

Dez mil reais

Pelo que entendi, há já artistas que fazem parte do teu trabalho, já que tu enfatizas que dia 19 haverá pro-
cessos abertos (creio que de inscrições) e dia 24 haverá uma apresentação na Casa Frasca.

Quem pode se inscrever?

Dia 19 estaremos pela casa vivendo o processo, em meio a isto haverá a possibilidade de outros artistas 
interessados fazerem parte de uma o  cina em formato de laboratório, sem horário pré-estabelecido, (que 
precisam, eles mesmos, se perguntarem artistas como critério para estarem lá), eles poderão frequentar a 
casa fazendo parte de algumas práticas que estarei guiando neste dia, é preciso inscrição para dar as bali-
zas, ou seja, é necessário que a criatura se pergunte artista e possa passar todo o dia lá.

Dia 24 a partir das 14hs até as 23 horas estaremos performando ininterruptamente, não é uma apresenta-
ção.

A que horas começa a performance e a que horas termina.

Não é uma performance, também não é uma apresentação. Estaremos abrindo um processo performático 
que estamos vivendo durante este horário citado acima num caráter totalmente experimental, como parte 
da residência. Não é uma apresentação.

Bueno,

gracias

abraço

Alessandro
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 para ouvido-espiral-feto; o corpo todo escuta; NHANDERÚ. o todo escuta
tempo é percepção do tempo

percepção é um monte de coisas aglutinadas na consciência e no inconsciente

A luz, o cheiro, o s.om, todos in  uenciam no (NUM) estado

Não se respira no passado ou no futuro, 
não se respira no passado ou no futuro,
 não se respira no passado ou no futuro.

dilatar o tempo 
e coragem 

de mergulhar/devir num/um aglutinado de sensações

ins vira ex dentro vira fora naturalmente, na curva.

deixa que olho vire pele e que a pele sejam os olhos

Aprende a escutar, e escuta, escuta com o corpo inteiro.
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 reject the super  ciality of every day life
and
enjoy the super  ciality of every day life

o inconsciente não é mais profundo que a pele(Valery), a pele membrana que arquiva 
dentro e fora, a maneira do indivíduo conectar-se com o universo pelo exato órgão que 
delimita o corpo e o espaço

of course that one day of your life is your entire life (Allan Watts)

i have all my life to live, i have all my love to give(Gloria Gaynor, Freddie Perren, Dino 
Fekaris)

        arquivo - Natália Karam



foto: André Olmos



 Para Claudia Zanatta, Silvia Balestreri, John Gil and friends

OA artista é OA artista da vida.

EleA nunca é, no entanto, elea está.

Sua acción, que muito pode ser uma no-acción, se dá no átimo, dando-se a ver por aquilo que já estiver ali, ali, aqui, 
onde elea está.

Se o processo artístico importar mais que o resultado da obra e se entendermos que todos os eventos, encontros, e 
acontecimentos da vida podem ser percebidos e vividos como arte, ou seja, artisticamente, no más poderemos enclau-
surar o objeto(objetivo) da arte, direcionar seus efeitos a somente um grupo especí  co, estabelecer o local onde ela 
acontece ou deve estar, sem que com isso se perca a potência de vida.

Assim, seu signi  cado já nâo premeditado (e com ausência da necessidade de signi  cação) passa para um `lance` 
anterior, um gerúndio, uma dança. Isso amplia a noçao daquilo que entendemos por artista, sendo estea entonces 
aquelea que vive e faz de sua vida uma obra de arte, habitando (ou nao) o efémero e deslocando a importância de 
suas `obras de galeria`, ainda que as `possua`.

Elea entonces passa a compreender melhor a Perfocotidianidade, o teatro da vida, passando a vi(ver) menos julga-
mentos sobre o belo e seu próprio lugar no todo da creación.
O belo existe na sua relación com o nâo-belo, e se agora, sem dualismos oa artista se encontra no entre, na aceitaçâo e 
na aceitaçâo da/para mudança do/no presente-lugar-em-que-se-está (`interna e externamente`) elea passa a escolher 
como viver seu tempo, sabendo que o `estado` afecta o `Estado` e aquilo que elea vibra chega antes do gesto e vai 
mais profundo do que aquilo que seu aparato-linguagem pode manejar.

Elea, a partir da pulsión atravessada pela antropologia da performance, vai tornando-se sujeito estético ou sujeita 
estética, ainda que nem lhe importe levar consciência para este fato, pois esta vai ser sua estética da existência, elea 
vai criar sua vida a partir daqueles materiais que lhe estiverem disponíveis e daqueles que será necessário inventar.

OA artista será um(a) artista do corpo. Porque é neste em que se dá a experiencia artistica.
Nâo há senâo corpo. (vide Mcluhan). Têm, entonces, o poder de re-signi  car, signi  car ou a-signi  car seus atos, soltar 
a ditadura de buscar forma e resultado.
Habitando o menor `frame` possível de tempo nas camadas que incluem o raso no profundo e o fora no dentro.
A fascinaçâo será sempre oriunda daquilo que encontrar mediante abertura das portas de suas percepciones.
Elea inventará rituais que lhe convenham para sacralizar a existência sem dogmatizá-la.
Elea inventara rituais que lhe convenham para profanar a existência, sem dogmatizá-la.
Elea entenderá no corpo aquilo que lhe faz bem ou mal, soltando a ditadura moral e assumindo sua propria estÉTI-
CA.
Aquilo que lhe aumenta a potência de agir será baliza para atuaçâo no mundo.
Sem hierarquia de (e)ventos, poderá usufruir do café-da-mañana assim como seu comportamente regrada ao assistir 
o teatro metropolitano.
O amarelo e o azul serâo seus amarelos e azuis.

- ver texto Hermann Hesse: "Quando vejo um bosque..."-

basear-se em honestidade consigo, acomodar o paradoxo, preferir o humor à tragédia(na vida), perceber que o cons-
truto identitário é 12porcento de si, que sempre haverâo mistérios insolúveis e que respirar é um trabalho importante 
e su  ciente (trocar co2 por o2 com as árvores mantém a vida); saber que o amor nada tem haver com o estereótipo 
de amor; nuances possíveis para que nâo tenhamos noçâo daquilo que pode um corpo e com isso ampliar o poder dos 
encontros, de afetos, de e da vida.

.

nao poderia
habitar
o
entre

.

amém

agradeço o dualismo
porque sem ele
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 o butoh que eu posso sonhar ou tópico liberdade
de repente comecei a sentir

(WTFCK is this? qué carajo es eso? Que porra é essa?
Something that i create, that i can work with? Una cosa que yo creo, que puedo trabajar con? Algo que eu crio, que 
posso trabalhar com?
Am i performing it? Estoy performeando eso? Estou performando isso?
Being performed by it? Sendo performeado por eso? Sendo performado por isso?)

que eu era, na verdade

(shake baby baby shake),

um amontoado de ossos, músculos, vísceras, órgãos, pele, fáscias, unhas, cartilagens...

E como um animal, continha neste amount as experiências desta vida (no mínimo desta) e que este conglomerado 
poderia ser co-criado a partir de algo relacionado a `minha historia`, e que aquilo que eu poderia chamar de per-
sonalidade, identidade ou `eu` era algo efémero com que poderia me identi  car em distintos momentos, baseado 
em crenças e apegos, uma escolha (no sé se feita através da liberdade, realmente - ver tópico 3 - liberdade -) dentre 
as mil possibilidades e ângulos de olhar as `coisas` que já me aconteceram ou que eu gostaria que me acontecessem.

O que quero dizer é que contar historias sobre si para si mesmo ou para os outros (fakebrooklin baby, shake) é parte 
de um processo de construirmo-nos como se fôssemos algo além de um amontoado de ossos, músculos, vísceras, 
ligamentos, órganos, tendones, pêlos, cheiro, etc.
E se penso que `my history` pode ser just `my story` posso remodelar este conglomerado sem, de fato, ir para a 
academia de ginástica.

As interaciones de meu `estado` com minha `postura`(coluna vertebral) sâo claras, nao há separación entre mente 
emoción ossos pele energia environment etc. E se perceptível está que o UMWELT (ver tópico 4 - umwelt) está 
intimamente conectado às minhas células e que o intercâmbio e link de moléculas subatômicas acontece ininter-
ruptamente  ca ainda mais fácil pensar que m(eu?) corpo é o sangue do `corpo` do `espaço`, que no existe espaço 
`vazio` senâo por mergulho no fundo do negro do olho, e que eu posso `dancar` e `ser dancado` pela `memória` 
do piso em que estou.
A memória se dá no agora, posso ter uma memória do futuro.
Layers of time (ver tópico 8 - layers of time - em resumo o futuro e o passados estâo sobrepostos e entrecruzados no 
aquiagora).

Quando abro em meu `espaço subjetivo` de relación com aquilo que `entendo`(no entiendo) e `sinto` como re-
alidade a possibilidade de no-saber, de alguma forma, algo sobre aquilo que penso que já sei ou sobre aquilo que 
penso que pode ou vai acontecer, crio um `tempo in  nito` para habitar a lapidaçâo de minhas percepciones das 
diferentes camadas que componen o RIGHTNOW. E se, por escolha deliberada, selecciono las sensaciones des-
te conglomerado que está devirando-se em relación como a experiência do real eu me aproximo de um PONTO 
ZERO (ver tópico 0 - . zero -) onde o ar que entra e sai dos pulmones é algo in  nito e  ca mais fácil dançar e ser 
dançado pelo butoh que eu poderia sonhar.

Assim, eu aproximo as linhas de força do inconsciente (ver tópico 13 - insconsciente - nâo-recipiente - espaço cria-
tivo - jung sexing deleuze) de minhas possibilidades de observación da dança (e da vida, e da dança da vida, e da 
performance do cotidiano) que acontece processando-as(as linhas).

De qualquer forma, aumentar, ou alimentar, a ideia de que estou totalmente imbricado naquilo que suponho estar 
fora de mim ao mesmo tempo que construo um `caráter membranáceo`(ver tópico 7 - membrana-) de relación 
`body as landscape` me coloca em estado artístico (ver tópico s/ número - estados).
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Sabendo que `the  elds tells the particles how to move`(ver tópico 5 - campo) quando estou numa JAM de contato 
improvisación, por exemplo, ao mesmo tempo em que, através da abertura que existe para o `improviso` ou `sincro-
nicidade` acontecerem e com isto eu me colocar em estado de `resposta` ou `nâo-resposta` frente ao inominável e 
impredicto, renovando (atualizando) minhas relaciones com esta `memória` corporal (ver tópico 3 - corpo - quando 
digo corpo me re  ro a TUDO), eu acesso novas experiências incorporados no ato, re-conheço a lei da atración mag-
nética em relación às frequências vibradas pelo `campo` de cada um que está por ali na JAM e ainda por cima me 
divirto pra caralho.

Se  vc chegou até aqui parabéns, o que eu queria dizer mesmo é `loose yourself to dance`.

A necessidade criou a inteligência-linguagem e a inteligência-liguagem (ver tópico 12 - linguagem - lingua garganta 
peito) criou mais necessidade para ser resolvida ou atualizada.
Se a inteligencia é inteligencia quando é simples, o resto é adorno para dar-se rasteira e tentar saltar.

A realidade poderia ser (caso isso fosse uma questâo importante) o amontoado de acordos incons e cons cientes que 
uma `massa crítica` (ver tópico utópico - massa crítica - centésimo macaco, etc.) faz para de  ní-la, no entanto, na 
experiência individual de estar vivo, a pergunta sobre o que é realidade ou nâo já nâo importa tanto para de  ní-la 
individualmente senâo para criar possibilidades de relaciones criativas, humanas, com liberdade (ver tópico liberda-
de - me esqueci o numero -).
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 estudos-relatos de casos reais inimaginados, coisas que saíram-voz enquanto dava aula pra turma Corpo e 
Voz III do dadufrgs
Inteligências-partes;  m(eu?) corpo é quem pensa, cada partícula, a víscera, a célula, o cotovelo enrugado.

Há uma espécie de responsabilidade (habilidade em responder - responder com a não-ação?) pelo sentir, 
sendo possível que o sentir daquilo que se faz seja mais importante que o resultado do fazer.
quando eu(?) sinto que toco eu(?) sinto que sou tocado, a força da gravidade é invisível mas é sensível, o ar 
entra e sai dos buracos-nariz, o chão-dele-não-passo,  ar e chão (terra e céu?) tão sempre aí pra(em) mim.

Tá, tem a pele, daí tem da pele pra dentro e da pele pra fora, essa frase já deveria ser potência em si mesma, 
de questionamento do universo e da existência.
("se eu sou algo incompreensível, meu deus é mais" - Doces Bárbaros)

Sobre o espaço interno que o ar preenche ou cria, sobre o lugar que a comida ocupa, sobre os rios tubos de 
sangue pelos veios da montanha...
Aquilo que eu escuto pra onde que vai?
A imagem da retina, que marcas eu tenho e já nem sei?

Relaxamento do tônus físico e mental do corpo como pontes para que "aconteça o que o que o corpo quer 
que aconteça, deixa bater, deixa".

Chegar em casa foi a Tati Rosa que trouxe, numa ideia de habitar a si mesmo e estar num estado casacorpo 
(assim eu entendi porlomenos)

Estar em thin slices of time, daí foi a Nita Litle quem falou, sim a velha história que futuro e passado não estão 
aqui em potencial senão por sobreposição e layers of time, sim está tudo acontecendo agora, eu vou pro pas-
sado ou futuro com minha consciência, como eu uso essa força pra potencializar a fatia  na de tempo0l ????

Respiração, meu papel de teacher não é ensinar, para nada, quero inspirar que cada um se encontre, se perca, 
se recrie, faça algo por si mesme.
estar em casa] a palavra do professor é sugestão, interrogação, convite, inspiração.
Mandíbula solta solta cervical solta controle primário solta voz de dentro do peito e do ventre, a musculatura 
da garganta relaxada pra voz passar, Embaús.

Mussculo osso pele órgão víscera pelo unha
esse corpo complexo que tu habita ou é habitado ou é vc ou está não-vc ou transita ou não é ou é atravessada 
ou atravessado não sei

Perceber o máximo de coisas que já estão acontecendo agora

sem pressão ou apego

Aproveitar o estado em que se está porque se sabe da impermanência

de sua relação

com o todo

sentir toda a pele, que toca e é tocada, ar, pele, roupa, chão parede sol sombra energia temperatura

porosidade para transbordamento
sentir a pele sendo tocada por dentro

sem forçar, no teu ritmo, que é pessoal e intransferível, no teu ritmo, que é pessoal e intransferível, levar ao 
movimento ou deixar acontecer o movimento



 (qué carajo es el movimiento? si no hago nada y estoy movendo?)
sem que com isto se permita perder o complexo sensível e ampliação de consciências
(que pode não ter haver com estar-ciente, nestes casos)

praqueles que não sabem se estão dormindo ou acordados eu vou pedir que sigam nisto

a gente planta a semente que vai germinar com o tempo, quando vai eu não sei, me preocupo em manter a 
terra úmida

  toque membranáceo atravessado pelas linhas de tensão que engendra o paradoxo ; a planta cresce para 
baixo pra ir pra cima

Ficar no antes de nomear as coisas, os olhos são pele, as coisas são textura, volume, cor,
olhos de contemplação (Hermann Hesse e Antroposo  a)

&

a dança do índio mantém o ritmo, mas a gente TAMBÉM acelerou e desacelerou, isso foi um descoreografar 
(?)
que se deu através da escuta (?)

 ALDKJFHpskhg

...valer-se de meios seguros para deixar a sensibilidade capaz de percepções mais sutis e mais aprofun-
dadas: é essa a razão de ser da magia e daqueles rituais dos quais o teatro é, simplesmente, um re  exo 
(...) perturbar e pulverizar as aparências, segundo o princípio anárquico e analógico de cada poesia 
autêntica, encontrarão de fato a verdadeira magia, apenas em uma atmosfera de sugestão hipnótica, 
onde o espírito é tocado mediante uma pressão direta dos sentidos 
(ARTAUD, 1968, p. 206,238-9).

Excerto do trabalho de Felipe Mazutti, O Ator em Transe. Tachado POR Alessnfdasçkjgh\k

ARTAUD, Antonin. O Teatro e seu Duplo 3ª ed. São Paulo. Martins Fontes. 2006.



 a criança não tem a menor obrigação de ser coerente

o que estamos tentando resgatar aqui é esse estado mágico

 foto: Fabrício Simões



 eu estou só simplesmente vivo
wabi-sabi - o precário é perfeito.
monono aware - o precário é perfeito

-

O artista atua na tessitura do real

O real é tudo aquilo que o artista vê, ouve, sente, toca, 
pensa e imagina.

A tessitura do real  nasce da tessitura dos sonhos.

A teia dos sonhos é constituída de tudo aquilo que o 
artista vê, ouve, sente, toca, pensa e imagina.

O artista atua na tessitura dos sonhos. 

O artista realiza e, realizando, atua na tessitura dos 
sonhos.

O artista sonha e, sonhando, atua na tessitura do real. 

-

O O A A O O E E E

-

O artista se dupli  ca e uni  ca ao mesmo tempo, tratan-
do de habitar presente a vida e a morte e a vida

A presença é inclusão e inclusão é performance

O artista performa a si mesmo porque acredita na sua 
performance de si mesmo 
e na performance do mundo.

O artista possui uma loucura controlada e uma espreita 
desapegada

ele sabe que tudo é importante e que nada possui im-
portância alguma
que nada é importante e tudo possui importância

O artista é um ratão-do-mato que está imerso na sen-
sação e é (ao mesmo tempo) a águia sobrevoando as 

planícies e vendo tudo em amplidão.

Então ele é a terceira coisa que brinca

O artista é o artista da vida, o ser humano é mesmo um 
artista como disse BÓIS.

E se bem que não exista até onde me parece obra de arte 
tão grande como o AMOR

também me parece que a DANÇA chega junto, mas bem 
pode ser porque uma coisa advém da outra, pra mim.

O precário é perfeito porque saca/tira/solta/arranca/su-
gere/escancara o controle e sacando o controle nos dá de 
resto a entrega, e com a entrega vasculhamos o in  nito.

O in  nito está num chiclé de bola, ainda que não seja 
mastigado por...

Quando eu danço eu danço a mim mesmo e danço tudo 
aquilo que eu não sou 

eu sou dançado por tudo aquilo que é maior que eu

eu me torno tão grande quanto aquilo e tudo cresce ainda 
mais

eu mergulho e já não há mais tempo ou direção

a labirintite do fundo do oceano
e a con  ança
o sinal das bolhas que indicam a superfície
(mas se bem que pode ser a superfície contrária, o mais 
profundo é a pele, etc. etc.)

o precário é a bolha, a inclusão, a presença, a tessitura do 
real, dos sonhos
a vida, a arte, o amor.

O precário pode estar na superfície lisa, pode estar no 
gesto acabado, pode estar na casa reformada e pronta, 
também, o precário é monono aware, o tempo sabe varrer 
todo o chão de si mesmo em nós, então não convém eco-
nomizar vida nem amor, cê bem sabe.
estourar a bolha pra  car junto

eu e o amor se bem que o amor e a energia só bombam 
mesmo quando o eu desaparece

...

novo



e
matar o maior medo de todos: 
o medo de amar e ser amado.

Soltemos as formas de arte baseadas no medo

de não ser aceito

de  car maçã

de não ser amado

o artista é o artista do abraço

o mesmo que saudando a mandioca

se transforma em homo sapiens e mulher sapiens

A artista já sabe de tudo isso

e vai parindo ...

"Estou sempre grávido de um novo e mais sábio eu"
(Gary Snyder)
os artistas sabem de sua arte singular

o ato criador como foco mais do que o objeto artístico 

o processo

o gerúndio

o tempo que vai deixando suor como coágulos

fotogra  as que caem do caos

 sedimentam novos presentes, atualizações de si

Fazer Aniversário é como encarar essa criatura que 
não sou mais

e que não serei

- -

 criar 

através dos encontros 

a  exibimobilidade ética e amoral de viver e amar

deixa respingar suor

A festa devém a performance-Rivellineu em sua 
excelência
ritual
encontro
sobreposições de camadas
inclusão
dança 
exclusão de hierarquia
Sitespeci  c
      -  Phillipe Katerine La Banane

-

amor e desapego reunidos na mesa de corte do pei-
xe que saltou no barco enquanto o pescador dormia
lua e prata de estrelas cadentes na superfície ondu-
lante da água
e a sua boca babando
o peixe se debatendo numa festa louca de vida e 
morte

-

os astrólogos dizem que os planetas nos in  uen-
ciam e uns cientistas provaram isso, do jeito deles; 
bem é verdade que quando a lua tá cheia o mar 
 ca diferente sim e in  ui, parece, que também no 

sangue que algumas mulheres expressam todos os 
meses, e bueno, se isso é verdade mesmo, convém 
pensar que cada pedaço do corpo vai ser diferente 
em cada segundo, porque aquelas bolas enormes e 
psicodélicas tão em movimento em volta da bo-
la-de-fogo-mór, que, pelo que parece, ainda por 
cima, é nada, perto de toda imensidão do que os 
caras chamaram galáxia. Mas daí já não importa 
se isso já era assim e eles descobriram ou se eles 
criaram isso sem saber que o estavam criando ao 
vasculhar o vazio da noite; convém perceber que 
invariavelmente a fé está envolvida no processo e a 
fé está no telefone que a gente aguarda tocar porque 
não sabe o número daquele que a gente quer que 
nos ligue mesmo, e toda vez que o corpo se arrepia 
todo tem algo ali que me interessa.

-



O O A A O O

daí veio um cara aqui na sala 400 onde estou fazendo uma ambiência improvisada entre conversa, dança e 
melancia em pról de meu aniversário e me disse

caraolhasóeutocomumgrupodecapoeiraaquiembaixoevamoscomeçarafazerumsomcomberimbaunãovaiteinco-
modar será-claroquenãovouadorarouvirvouatébaixarosomaquieutoteatrapalhandocommeuJorgeMautnerloco-
motivaaqui-nãoclaroquenãosópraavisar  caavontade-tágratopodecrerquebom-táfalou-
daí tocou testify do Rage Against  e máquina e depois eu baixei o som, mas
como estou escrevendo isso agora ainda não baixei não e a música ainda tá acontecendo
mas daqui há pouco o futuro chega mas bem pode ser que algo suceda neste meio e tudo isso que acontece 
mesmo entre uma coisa e outra é mesmo a vida
o meio
o meio é mais importante que as pontas desde que as pontas tornaram-se mais importantes que o meio, as-
sim que o meio é mais importante só
até que as coisas se equilibrem de novo
no equilíbrio dinâmico e fora do centro  xo
o equilíbrio esse que desmonta todas as imagens pré-programadas de equilíbrio
o equilíbrio este que desmonta a coreogra  a da existência que, por sua vez, como a coreogra  a sugere, tenta 
repetir seus movimentos, behaviorando o jeito de estar-estando;
se  nge permanente, atua-se estável, imita-se humana.
 Descoreografando a gente consegue ver
os lapsos e espaços,
 gerando encontros e intensidades,
 onde a arte realmente acontece.

Mas se a gente vai lá pros gregos, core é centro e coração; grafar é desenhar;
então coreografar deveria ser riscar na parede do tempo e do espaço com o corpo através do coração;
aí se fosse assim mesmo que não ia querer descoreografar coisa nenhuma.

mas nessa janela dos opostos em que estamos parece que descoreografar é mesmo minha anarquicoreogra  a 
de amor.

LOVE U. FUCK U. U MUST ACCEPT THAT I LOVE U.

-

O O A A O O U U U U

-

agora mesmo me dou conta que isso acaba virando algo que pode ser signi  cado
acho isso um saco
mas tudo bem,
as letras que não pensei ali em cima, se as vocalizo, me parecem um uivo.
ooaaoouuuu
tenho um lobo tatuado

[aopen sarnas mar cascor pora isco mo umama nei radeo indi vidu ocone ctar seaou niver soé per tinen teque 
est as sej amfe itasno exat oór gãoque deli mita essesdo ises paços leape leapel leapeleapeleapele.]

foto: Iandra Cattani



-

ok,
doc,
é só
mais um
caso
de amor
péla 
dança

-

“ ere are as many types of butoh as there are butoh choreographers.”

-

o precário não é o de qualquer jeito, o precário torna-se na ação da vida-morte-vida, do tempo, dos afectus  
- o precário é perfeito, o inacabado é belo, o remendo é de ouro na cerâmica que partiu-se. 

o amor é uma roda punk 

 let's change the world by doing nothing, again!?!?!

-

-

-

" e art is purposeless, aimless!
  e more obstinately you try to learn how to shoot the arrow
 for the sake of hitting the goal, the less you will succeed
in the one and the further the other will recede. What stands in your way is that you have a much
too willful will. You think that what you do not do yourself does not happen.”
Herrigel 

-

i don't know what is agreement, as i know myself, i really cannot agree with anything without betraying some para-
doxo that it is importante for life; so, Herry, i think i will scream on the face of these little legs in front of me. Even if 
i don't know what does it mean, and even if my trustful will tell me about aimless as the most imporante biopolitical 
attitude ever, or the opposite, as you know well.
Be free man, be free woman, be free of gendering yourself, what a fuck is this really? I don't know but i think that to 
live all of this the way is be honest with some deep self at the instante that i can meet on paradox, with etica without 
moral, and by the singularity and everchanging processes of encontros and relationCHIPS de pollo sintetico.

O Décio Freitas colaborou com 10 mangos para 
a pesquisa começar, antes de virar pesquisa de 
mestrado no PPGAC-UFRGS, onde teve mais 
ajuda através de bolsa completamente insu  -
ciente e por tempo limitado.



  losofeira orgânica

Criar um corpo ético, não moral. 

Criar um corpo que experimenta e pode cada vez mais, um corpo que escolhe tudo o que lhe convém sempre da 
melhor maneira possível, um corpo feliz, satisfeito, realizado. Deixar de  nitivamente esta corporeidade moral, 

que julga, cultua, edipianiza, idealiza, esquece de si, se despreza, tem nojo, medo, vergonha. É possível abrir todo 
um novo plano de sensações novas dentro de nós, um novo topos, um nova região.

O corpo visto como geogra  a, não como história. 

O corpo que experimenta, não que interpreta. 

Isso torna as possibilidades in  nitas, cada nova experiência abre uma porta inédita, nunca antes explorada. 

Na relação, quando nos modi  camos, nossa essência se atualiza. 

Viver é estar em relação e permite criar organizações corporais totalmente novas, inéditas, impensadas, e muito 
melhores que estas que nos ofereceram.

“O impressionante é o corpo..."

isso não fui eu que escrevi
não foi eu quem escreveu
não foi eu quem escrevi
não fui eu quem escrevi
não fui eu que escreveu
não foi eu que escrevi

não fui eu que escreveu
não fui eu quem escreveu

 Funda Mento Singu Lar
Naia, vou no mercado, tu quer alguma coisa?

Quero um Nhanderú, tem?

Claro, não sei, pode ser, com certeza.



foto: Giovanni Marrozzini



 Nós estamos saudando a mandioca, o milho

a whole person - not mind-body
families - not fragmented individuals
communities - not governmente vs. governed
jobs like play - not alienated work
art where we are - not in museus far away
one world in peace - not wars and international rivalries
human one with nature - not ecological warfare

Process and organic growth. An end to the assembly-line approach to the production of goods and the conformism of 
people. Animosity toward the police, the military-industrial complex. PROCESS, NOT PRODUCT. DO YOUR OWN 
THING. TURN PEOPLE INTO ARTISTS NOT ON TO ART.Turbulence and discontinuity, not arti  cial smoothness. 
Organic food. Kicking out your feelings. Ritual art, all night dances.

Concreteness. Down with theories, abstractions, generalizations, the BIGGIES of art, industry, education, government, 
etc. MAke your demands known, act then out and get the answer now. Radicalize the students. Street and guerrilla 
theater, Provo action, marches on washington, demosntration on campus. Arm the blacks, urban warfare in the ghetto-
es. Dig the physicality of experience. Sensory awareness, involvement, and expression. HAppenings, earth art, concrete 
poetry and music, pornography.

Religiuos transcendental Experience. Mysticism, shamanism, messianism, psychedelics, epiphanies. Zen, yoga, and 
other ways to truth trough participation and formulation, as in macrobiotics, yoga and mantra chanting. Eschatolo-
gical yearningsÇ what is the meaning of life: MAke all experience meaningfull. Sacralize everyday living. Sung poetry, 
enconter groups, experimental theater, marathons, T-groups, performances made in and by communities, tribalism, 
rock-festivals, drugs, trips, freak-outs, ecstasies.

Performance  eory - Actuals page 39 - 40



 Sol e Aço

"- Olhe aqui, corpo. Hoje você vai comigo, quietinho, até os mais altos 
limites do espírito.

- Errou, meu amigo - o corpo respondeu com desprezo. Se eu for com você, 
por mais alto que seja o limite, são também os limites do corpo. Você só 

diz isso, você e seu saber vindo de livros, porque você pensa que nunca me 
levou com você antes.

Mas deixando de lado esse diálogo, partimos juntos, sem sair do lugar."

- Yukio Mishima



 milnovecentosessentaecinco, mané

Não ao espetáculo,
não ao virtuosismo,
não à transformação e magia
e ao faz de conta,
não ao glamour e à transcendência da imagem da estrela,
não ao heróico,
não ao anti-heróico,
não ao lixo metáfora,
não ao envolvimento do intérprete
ou do espectador,
não ao estilo,
não ao camp,
não à sedução do espectador pelos artifícios do intérprete,
não à excentricidade,
não ao mover ou comover,
não a ser movido ou comovido.

(Yvonne Rainer, Manifesto de 1965)

                                                                                            
foto: Gislaine Costa



 José Bois
Forms consist in a special constellation of substances

o paradoxal não é destituído de sentido.
Ao contrário, o paradoxo manifesta o real que é contraditório,
em busca da criação através do jogo, do humor e do amor.

"a criatividade não é monopólio das artes. (...)
 Quando eu digo que toda a gente é artista
eu quero dizer que cada um pode concentrar a sua vida
nessa perspectiva: pode cultivar a artisticidade tanto na pintura
como na música, na técnica, na cura de doenças, na economia ou
em qualquer outro domínio... A nossa ideia cultural é muitas vezes
redutora. O dilema dos museus e das instituições culturais é que
 limitam o campo da arte, isolando-a numa torre de mar  m (...).
O nosso conceito de arte deve ser universal, terá que ter uma natureza
 interdisciplinar com um conceito novo de arte e ciência"
(1979 - entrevista com Franz Hak).

"A arte não reside no resultado material saído do processo artístico;
na tela ou na escultura, mas na tomada de consciência do potencial
criador que se manifesta nessa ocasião. A atenção deve afastar-se do
objecto, para se encontrar sobre a actividade interior da alma durante
o acto criador"
 (in Tríades 1991, Paris, Hà Vinh  o).

                                                                                            
foto: Gislaine Costa



 eu quero ser como o riso de amor na boca de um anjo (MAUTNER)
 
 

 
Breves olhares sobre o belo:

monono aware 
e monono okashimi

Corpo: 
Dança, Teatro e Performance

: Cassiano Sydow Quilici

Autora: Renata Asato

Foi durante o curso de pós-graduação em Corpo: Dança, Teatro e Performance, da Escola Superior de Artes Célia 
Helena, que senti a necessidade de pesquisar as minhas raízes orientais, após deparar-me com algumas dicotomias 
que polarizam a vida no Ocidente: bem X mal; certo X errado; bonito X feio; corpo X mente; sagrado X profano; 
imanência X transcendência; entre outras tantas divisões instauradas pela nossa cultura, as quais considero para-
digmas convidativos para ação e re  exão.
O resgate de minha raiz japonesa é um primeiro passo rumo a esse movimento de aproximação e confronto, um 
caminho necessário a ser percorrido. Meu nome é Renata Asato, sou yonsei (bisneta de japoneses), mas não fui 
criada em um ambiente no qual a cultura oriental foi cultivada – aliás, conheço alguns gaijins (não japoneses) 
muito mais nipônicos do que eu, principalmente agora, após o início dessa pesquisa. Percebi que o universo nipo-
-brasileiro está presente em camadas do consciente e do inconsciente coletivo da cidade de São Paulo, não é preciso 
ser descendente de japonês para entrar em contato com ele.

A recente tradução de O Livro do Travesseiro para o português, datada de 2013, nos revela dois conceitos estéticos 
da literatura clássica japonesa. O primeiro é sintetizado pela palavra okashi, que aparece 466 vezes na obra, rece-
bendo muitas variações de signi  cado: beleza clara, alegre, sutil, elegante, interessante, fascinante, grati  cante, en-
tre outras. Embora seja uma palavra que atualmente signi  que “guloseima” e “esquisito” em dicionários informais, 
em Shônagon ela nos revela uma conceituação estética sobre a linguagem da autora. Geny Wakisaka e Madalena 
Hashimoto Cordaro apontam uma leveza alegre e sutil destacada pela expressão monono okashimi, que seria uma 
apreciação com ênfase na alegria, no humor e na luminosidade, destacando a habilidade da autora de retratar 
assuntos terríveis e dolorosos da maneira mais leve possível.
O segundo conceito estético é o da expressão monono aware, que pode ser traduzida como “a condição efêmera da 
beleza e da tristeza de todas as coisas que passam”. O termo aware se relaciona à beleza e à tristeza, à sombra e à 
melancolia, ao pathos das coisas, à compaixão pelo mundo movente e sempre mutante. Este estilo é mais forte nas 
obras de Murasaki Shikibu – Narrativas de Genji e Diário de Murasaki Shikibu.
Ao abordarem a natureza estética das artes japonesas, as tradutoras de O Livro do Travesseiro apontam qualidades 
como o efêmero, o inacabado, o irregular e o instável, pontos que remetem à performance e ao teatro performativo.

As observações sobre a natureza estética das artes se tornaram clássicas na tradição japonesa, como por exemplo, a 
de que a beleza profunda se associa ao tempo, pois se tudo fosse como sempre ad eternum, não haveria espaço para 
a sua manifestação; ou a de que a transitoriedade torna a  or mais bela porque sabemos da inexorável queda de 
suas pétalas; ou ainda de que o inacabado tem mais virtudes do que o acabado, o irregular do que o geométrico, o 
instável do que o equilibrado. (SHÔNAGON, 2013, p.13)

Temos, portanto, um contraponto entre os conceitos monono aware e okashi. O primeiro 
trata de uma beleza triste e efêmera, enquanto o segundo trata de uma beleza alegre e lumi-
nosa, que não está relacionada ao tempo. A ideia do belo por esses vieses pode ser encontra-
da no trabalho de muitos artistas do teatro, da dança e da performance.
Em O Teatro e seu Duplo, Antonin Artaud diz que “a verdadeira beleza nunca nos impres-
siona diretamente. E um pôr-do-sol é belo por tudo aquilo que nos faz perder” (ARTAUD, 
2006, p.79). Este é um exemplo de monono aware na visão de um artista que apontou o te-
atro oriental como um espaço de tendências metafísicas, ao contrário do teatro ocidental de 
tendências psicológicas. Ao assistir a um espetáculo do Teatro de Bali, Artaud percebeu que 
a potência daquela linguagem estava baseada nos gestos, signos, atitudes e sons; enquanto a 
do teatro ocidental era limitada à palavra e ao diálogo verbal.
O teatro oriental apresenta certos espaços vazios que não podem ser preenchidos com 
palavras, mas que são preenchidos de afetos. Hiroyuki Noguchi, ao escrever sobre o Do-ho, 
a  rma que “a cerimônia do chá, o noh e o ikebana são modalidades artísticas de excepcio-
nal qualidade. No entanto a beleza dessas artes não está contida na forma, mas sim em seus 
movimentos de pura harmonia” (OHNO, 2007, p.94). Quando Artaud pede rigor em seu 
manifesto, é disso que ele está falando.

foto:
Iandra 
Catttani



 Hakim Bey soz
CAPÍTULO 3

A PSICOTOPOLOGIA DA
VIDA COTIDIANA

O CONCEITO DA TAZ surge inicialmente de uma críti-
ca à revolução, e de uma análise do levante. A revolução 
classi  ca o levante como um "fracasso". Mas, para nós, 
um levante representa uma possibilidade muito
mais interessante, do ponto de vista de uma psicologia de 
libertação, do que as "bem-sucedidas" revoluções burgue-
sas, comunistas, fascistas etc. Um outro elemento gerador 
do conceito da TAZ surge de um processo histórico que 
eu chamo de "fechamento do mapa". O último pedaço da 
Terra não reivindicado por uma nação-Estado foi devo-
rado em 1899. O nosso século é o primeiro sem terra in-
cógnita, sem fronteiras. Nacionalidade é o princípio mais 
importante do conceito de "governo" - nenhuma ponta de 
rocha no Mar do Sul pode  car em aberto, nem um vale
remoto, sequer a lua ou os planetas. Essa é a apoteose do 
"gangsterismo territorial". Nenhum centímetro quadrado 
da Terra está livre da polícia ou dos impostos... em teoria.
O "mapa" é uma malha política abstraía, uma proibição
gigantesca imposta pela cenoura/cacetete condicionante 
do Estado "Especializado", até que para a maioria de nós 
o mapa se torne o território - não mais a "Ilha da Tarta-
ruga3", mas os "Estados Unidos". E ainda assim o
mapa continua sendo uma abstração, porque não pode 
cobrir a Terra com a precisão 1:1. Dentro das complexi-
dades fractais da geogra  a atual, o mapa pode detectar 
apenas malhas dimensionais. Imensidões embutidas e
escondidas escapam da  ta métrica. O mapa não é exato, 
o mapa não pode ser exato. A Revolução fechou-se, mas 
a possibilidade do levante está aberta. Por ora, concentra-
mos nossas forças em "irrupções" temporárias,
evitando enredamentos com "soluções permanentes".
O mapa está fechado, mas a zona autônoma está aberta.
Metaforicamente, ela se desdobra por dentro das dimen-
sões fractais invisíveis à cartogra  a do Controle. E aqui 
podemos apresentar o conceito de psicotopologia (e psico-
topogra  a) como uma "ciência" alternativa àquela
da pesquisa e criação de mapas e "imperialismo psíquico" 
do Estado. Apenas a psicotopogra  a é capaz de desenhar 
mapas da realidade em escala 1:1, porque apenas a men-
te humana tem a complexidade su  ciente para
modelar o real. Mas um mapa 1:1 não pode "controlar" 
seu território, porque é completamente idêntico a esse 
território. Ele pode ser usado apenas para
sugerir ou, de certo modo, indicar através de gestos 
algumas características. Estamos à procura de "espaços" 
(geográ  cos, sociais, culturais, imaginários) com poten-
cial de  orescer como zonas autônomas - dos
momentos em que estejam relativamente abertos, seja 
por negligência do Estado ou pelo fato de terem passado 

despercebidos pelos cartógrafos, ou por qualquer outra 
razão. A psicotopologia é a arte de submergir em busca 
de potenciais TAZs. O  m da Revolução e o fechamento 
do mapa são, no entanto, apenas as fontes negativas da 
TAZ: ainda há muito a dizer sobre as suas
inspirações positivas. Reação somente não pode gerar 
a energia necessária para "manifestar" uma TAZ. Um 
levante também precisa ser a favor de alguma coisa.

l. Em primeiro lugar, podemos falar de uma antropologia 
natural da TAZ. A família nuclear é a unidade base da 
sociedade de consenso, mas não da TAZ. ("Famílias! Os 
avaros do amor! Como eu as odeio!" - Gide.) A
família nuclear, com suas consequentes "dores edipianas", 
parece ter sido uma invenção neolítica, uma resposta à 
"revolução agrícola" com sua escassez e hierarquia impos-
tas. O modelo paleolítico é mais primário e mais radical: 
o bando. O típico bando nômade ou semi-nômade de 
caçadores/coletores é formado por cerca de cinquenta pes-
soas. Em sociedades tribais mais populosas, a estrutura 
de bando é mantida por clãs
dentro da tribo, ou por confrarias como sociedades 
secretas ou iniciáticas, sociedades de caça ou de guerra, 
associações de gênero, as "repúblicas de crianças" e por aí 
adiante. Se a família nuclear é gerada pela escassez (e
resulta em avareza), o bando é gerado pela abundância 
(e produz prodigalidade). A família é fechada, genetica-
mente, pela posse masculina sobre as mulheres e crianças, 
pela totalidade hierárquica da sociedade
agrícola/industrial. Por outro lado, o bando é aberto 
- não para todos, é claro, mas para um grupo que divi-
de a  nidades, os iniciados que juram sobre um laço de 
amor. O bando não pertence a uma hierarquia maior, 
ele é parte de um padrão horizontalizado de costumes, 
parentescos, contratos e alianças, a  nidades espirituais 
etc. (A sociedade dos índios norteamericanos preserva até 
hoje certos aspectos dessa estrutura.) Muitas forças estão 
trabalhando - de forma invisível - para dissolver a famí-
lia nuclear e resgatar o bando em nossa própria sociedade 
da Simulação pós-Espetacular. Rupturas na estrutura do 
trabalho re  etem a "estabilidade" estilhaçada da unida-
de-lar e da unidade-família. Hoje em dia,
o "bando" de alguém inclui amigos, ex-esposos e amantes, 
pessoas conhecidas em diferentes empregos e encontros, 
grupos de a  nidade, redes de pessoas com interesses 
especí  cos, listas de discussão etc. Cada vez mais  ca evi-
dente que a família nuclear se torna uma armadilha, um 
ralo cultural, uma secreta implosão neurótica de átomos 
rompidos. E a contra-estratégia
óbvia emerge de forma espontânea na quase inconsciente 
redescoberta da possibilidade - mais arcaica e, no entan-
to, mais pós-industrial - do bando.
2. A TAZ como um festival. Stephen Pearl Andrews certa 
vez elaborou uma imagem da sociedade anarquista como 
um jantar, no qual todas as estruturas de autoridade se 



dissolvem no convívio e na celebração (veja o apêndice C). 
Aqui poderíamos também invocar Fourier e seu
conceito dos sentidos como base de transformação social - 
"toque do cio" e "gastroso  a", e seu louvor às negligenciadas 
implicações do olfato e do paladar. Os antigos conceitos de 
jubileu e bacanal se originaram a partir da
intuição de que certos eventos existem fora do "tempo pro-
fano", a unidade de medida da História e do Estado. Essas 
ocasiões literalmente ocupavam espaços vazios no calendário 
– intervalos intercalados. Na Idade Média, quase um terço 
do ano era reservado para feriados e dias santos. Talvez os 
protestos contra a reforma no calendário tenham tido menos 
a ver com os "onze dias perdidos" do que com a sensação de 
que a ciência imperial estava conspirando para preencher 
esses espaços vazios dentro do calendário, onde a liberdade 
das pessoas havia se concentrado. Um golpe de Estado, um 
mapeamento do ano, a dominação do próprio tempo, trans-
formando o cosmo orgânico num universo que funciona 
como um relógio.  A morte do festival. Os que participam de 
levantes invariavelmente notam seus aspectos festivos, mes-
mo em meio à luta armada, perigo e risco. O levante é como 
um bacanal que escapou (ou foi forçado a desaparecer) de 
seu intervalo intercalado e agora está livre para aparecer em 
qualquer lugar ou a
qualquer hora. Liberto do tempo e do espaço, ele, no entanto, 
possui bom faro para o amadurecimento dos eventos e a  -
nidade com o genius loci. A ciência da psicotopologia indica 
"  uxos de força" e "pontos de poder" (para usar metáforas 
ocultistas) que localizam a TAZ num espaço-temporal, ou 
que, pelo menos, ajudam a de  nir sua relação com um de-
terminado momento e local. A mídia nos convida a "celebrar 
os momentos da nossa vida" com a uni  cação espúria entre 
mercadoria e espetáculo, o famoso nãoevento da representa-
ção pura. Em resposta a tamanha obscenidade, nós temos, 
por um lado, o espectro da recusa (comentado pelos situacio-
nistas John Zerzan, Bob Black et al.) e, por outro, a emergên-
cia de uma cultura festiva distanciada ou mesmo escondida 
dos pretensos gerentes do nosso lazer. "Lute pelo direito de 
festejar" não é, na verdade, uma paródia da luta radical, 
mas uma nova manifestação dessa luta, apropriada para 
uma época que oferece a TV e o telefone como maneiras de 
"alcançar e tocar" outros seres humanos, maneiras de "estar 
junto!" Pearl Andrews estava certo: o jantar já é "a semente 
de uma nova sociedade tomando forma dentro do invólucro 
da antiga" (IWW Preamble). A "reunião tribal" dos anos 60, 
o conclave  orestal de eco-sabotadores, o Beltane4 idílico dos 
neo-pagãos, as conferências anarquistas, as festas gays... as 
festas de aluguel no Harlem dos anos 20, as casas noturnas, 
os banquetes, os piqueniques dos antigos libertários - de-
vemos perceber que todos esse eventos são, de certo modo, 
"zonas libertas", ou pelo menos TAZs em potencial. Seja ela 
apenas para poucos amigos, como é o caso de um jantar, ou 
para milhares de pessoas, como um carnaval de rua, a festa 
é sempre "aberta" porque não é "ordenada". Ela pode até ser 
planejada, mas se ela não

acontece é um fracasso. A espontaneidade é crucial.
A essência da festa: cara a cara, um grupo de seres huma-
nos coloca seus esforços em sinergia para realizar desejos 
mútuos, seja por boa comida e alegria, por dança, conver-
sa, pelas artes da vida. Talvez até mesmo por prazer eróti-
co ou para criar uma obra de arte comunal, ou para alcan-
çar o arroubamento do êxtase. Em suma, uma "união de 
únicos" (como coloca Stirner) em sua forma mais simples, 
ou então, nos termos de Kropotkin, um
básico impulso biológico de "ajuda mútua". (Aqui devemos 
mencionar a "economia do excesso" de Bataille e sua teoria 
sobre a cultura potlatch.)
3. O conceito de nomadismo psíquico (ou, como o chama-
mos por brincadeira, "cosmopolitismo desenraizado") é 
vital para a formação da realidade da TAZ. Aspectos desse 
fenômeno foram discutidos por Deleuze e
Guattari em Tratado de Nomadologia: a máquina de 
guerra, por Lyotard em Dri works e por vários autores na 
edição "Oásis" da Semiotext(e). Preferimos o termo "no-
madismo psíquico" a "nomadismo urbano" ou
"nomadologia", "ações à deriva" etc., simplesmente para 
poder juntar todos esses conceitos num único sistema com-
plexo que será estudado à luz da emergência da TAZ.
"A morte de Deus", que de certo modo representou a
descentralização do "projeto europeu", abriu a possibilida-
de de uma visão de mundo pós-ideológica e multifacetada, 
capaz de se mover, de forma "desenraizada", da  loso  a 
para o mito tribal, da ciência natural para o
taoísmo.Capaz de enxergar, pela primeira vez, através 
de olhos caleidoscópicos como os olhos de algum inseto 
dourado, cada faceta apresentando a concepção de outro 
mundo inteiramente diverso. Mas essa visão foi alcançada 
às custas de se viver numa época na qual a velocidade e o 
"fetichismo da mercadoria" criaram uma unidade tirâni-
ca e falsa que tende a ofuscar toda a diversidade cultural 
e toda a individualidade para que "todo lugar seja igual 
ao outro". Este paradoxo cria "ciganos", viajantes psíqui-
cos guiados pelo desejo ou pela curiosidade, errantes com 
laços de lealdade frouxos (na verdade, desleais ao "projeto 
europeu", que perdeu todo o seu charme e vitalidade), des-
ligados de qualquer local ou tempo determinado, em busca 
de diversidade e aventura... Essa descrição engloba não 
apenas artistas e intelectuais classe X, como também tra-
balhadores imigrantes, refugiados, os "sem-teto", turistas, 
e todos aqueles que vivem em trailers - assim como pessoas 
que "viajam" na internet, sem talvez jamais saírem de seus 
quartos (ou aquelas como  oreau, que "viajou demais 
– em Concord"), para  nalmente englobar "todo mun-
do", todos nós, vivendo em nossos automóveis, em nossas 
férias, aparelhos de TV, livros,  lmes, telefones, trocando 
de emprego, mudando de "estilo de vida", de religião, de 
dieta etc. etc. O nomadismo psíquico como uma tática, 
aquilo que Deleuze e Guattari metaforicamente chamam 
de "máquina de guerra", muda o paradoxo de um modo 
passivo para um modo ativo e talvez até mesmo

foto:
Iandra 
Catttani



 "violento". Os últimos espasmos de "Deus" e seus sacole-
jos no leito de morte vêm se arrastando por tanto tempo 
- nas formas do capitalismo,
fascismo e comunismo, por exemplo - que ainda existe 
muita "destruição criativa" para ser executada por co-
mandos ou apaches (literalmente,
inimigos) pós-bakunianos e pós-nietzscheanos. Esses 
nômades exercitam a razzia, são corsários, são vírus. 
Sentem tanto o desejo quanto a necessidade
de TAZs, acampamentos de tendas negras sob as estrelas 
do deserto, interzonas, oásis forti  cados escondidos nas 
rotas das caravanas secretas,
trechos de selva e sertões "liberados", áreas proibidas, 
mercados negros e bazares underground.
Esses nômades orientam seu percurso por estrelas es-
tranhas, que podem ser núcleos luminosos de dados no 
ciberespaço ou, talvez, alucinações. Abra um mapa do 
território; sobre ele, coloque um mapa das
mudanças políticas; sobre ele, ponha um mapa da inter-
net, especialmente da contra-net, com sua ênfase no  uxo 
clandestino de informações e logística;
e, por último, sobre tudo isso, o mapa 1:1 da imaginação 
criativa, estética, valores. A malha resultante ganha vida, 
animada por inesperados
redemoinhos e explosões de energia, coagulações de luz, 
túneis secretos,
surpresas.



Una partícula no tiene una posición o energía concreta hasta el momento en que existe un 
observador, y por el solo hecho de que exista un observador, su realidad se modi  ca. 

fotito del maestro Fabricio Simões



 a afasia sabe deste meu mundo de hoje

Inventar fábulas sobre um ‘outro’ mundo diferente deste não tem sentido 
a não ser que domine em nós um instinto de calúnia, de depreciação, de 
receio: neste caso nos vingamos da vida com a fantasmagoria de ‘outra’ 
vida distinta desta e melhor do que esta”

 (Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos).

fotito del maestro Fabricio Simões



 Entregue

Insperiência do container em relação ao mapa e à cartogra  a sentimental.

No outro dia o container não estava + lá e o que existe ahora é a criação dos afectus daquilo.

Assim é a pesquisa. 
Não te dá o  xo, mas o móvel, a vida, teu momento performático de leitura, 
 in situ, 
cadeira, cheiro, agora , agora.
 
a efemeridade não existe mas tudo é impermanente, toma essa.
Um torpo se cacua a cada instante, quer queira quer não.

 

"a ideia de uma revolução que não mudaria apenas as leis e instituições, mas transformaria as formas senso-
riais da experiência humana. A reforma do teatro signi  cou, deste modo, a restauração da sua autenticidade 
como uma assembleia ou uma cerimônia da comunidade. O teatro é uma cerimônia onde se dá à comunidade 
a posse das suas próprias energias, a  rmaria Artaud."

http://www.ceart.udesc.br/ppgt/urdimento/2011/Urdimento%2015.pdf 
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 que romantismo inócuo, baby.

A melhor de  nição de amor não vale um beijo de moça namorada. Machado de Pedra.

hj manifesto pela pesquisa performativa.

http://www3.eca.usp.br/sites/default/  les/form/spa/Manifesto%20pela%20pesquisa%20performativa%20%28Brad%20Hase-
man%29.pdf

- - - - 

Assim como o lobo inventa a lua com seu uivo.



 Re  exões sobre uma época onde se creía que as obras de arte estavam dentro do museu

Pensar em  arte como sendo aquelas coisas que eu não  z.

ou melhor, pensar como arte a atitude "consciente" de não fazer alguma coisa.

(Consumir produtos em plásticos, por exemplo...)

- os cervos -

pra que colocar algo no mundo?
pra quê perguntar-se para quê?
não seria mais potente nos dias de hoje fazer uma operação de corte?

"Art is purposeless, aimless!  e more obstinately you try to learn how to shoot the arrow for the sake of hitting the 
goal, the less you will succeed in the one and the further the other will recede. What stands in your way is that you 
have a much too willful will. You think that what you do not do yourself does not happen."(Herrigel repetido - A 
Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen)

Aquele anel com formato de cabeça de cervo me violentou o pensamento.
Me fulminou desde um lugar muito íntimo. Algo me atraiu na peça, não sei dizer o que.
ela custava 100 reais e para meus parâmetros daquele momento era muito dinheiro.
 Visualizei uma obra tosca: um charuto com duas pontas iguais.
um anel de cabeça de cervo branco numa ponta 
um anel de cabeça de cervo preto na outra ponta do charuto.
uma linha  níssima em vermelho bem no centro.

depois disto, o que mais me interessou foi a decisão que teria de tomar,
entre realizar ou não a obra tosca.
me perguntei do porque fazer aquilo, se a arte deve ser útil e se
essa grana não poderia ser mais artística pedindo a algum morador de rua para
escolher um óculos escuros numa loja, comprar, dar de presente pra ele e sacar uma foto
e postar no facebook criado em nome dele.
Ou simplesmente dependurar a nota em um balão de gás.
O ainda em usar o dinheiro para as coisas cotidianas que comumente uso.
Ou usar somente em coisas que não tenham nenhuma relação com plástico, de nenhuma forma.
Fiquei pensando em colocar o charuto com os cervos num museu tipo Banksy e no o que isso representaria,
e o quanto a representação não me interessa senão como ponto de paradoxo.
Fiquei pensando na potência de não realizar isso.
Não me pareceu interessante realizar, me parecia uma atitude pró-circuito-fechado.
Hoje, intuitivamente saquei umas espécies do banco, para ter comigo.
Hoje mesmo, de verdade, veio um homem chorando e me disse que sua  lha faleceu, em Torres, e ele não tinha 
dinheiro para ir lá. Eu dei dinheiro pra ele, e agradeci por ter acreditado nele, e desejei muita paz pro processo 
dele, e agradeci a oportunidade de dar, porque mais deve agradecer quem dá, porque tem pra dar... O que eu 
quero dar pro mundo? 
um charuto com dois cervos?
ou quero fumar o charuto?
quando a arte se afasta da vida  ca tudo tão besta...
Preferi ter pago pela  delidade a uma história inventada e ao melhor ator que eu já vi.
Hoje penso nos cervos, no charuto, e vejo como é estúpido ter a presunção de qual é a importância de algo que 
crio.
quando a arte se afasta da vida  ca tudo tão besta...



Me pareceu besta, na época, fazer a obra.

Hoje penso que, dado o contexto, pode disparar potência em corpos, em pensamento,
em vida. Eu era muito presunçoso antes.
Achava que eu tinha o poder de mudar alguma coisa com meus atos, com minhas obras toscas.
hoje me parece que devo seguir minha espontaneidade e intuição, e delegar
ao fruidor(que palavrinha trouxa) a capacidade de servir-se desde seu lugar de necessidade, novidade e criativida-
de a aprtir daquilo que se desdobra forma a partir de minhas ações e não-ações..
Nem tanto aquilo que desejo fazer mas aquilo que não pode deixar de ser feito.
Um grande passo pra mim foi não achar que vou mudar a humanidade,
mas ser honesto comigo mesmo. Realmente honesto comigo mesmo.

algo por aí...

Comecei a ser agradecido principalmente por aquelas coisas que  z sem pretensão,
parabenizado, pelas coisas que  z sem esforço, ou que saíram desde uma não-intenção
que se manifestou pelo des ap ego. Vi que as coisas mais foda são aquelas que vão pelos outros de mim, que se 
relacionam com os outros que penso não-mim, e que eu estou o que estou simplesmente porque estamos todos 
nós(UBUNTU). Principalmente comecei a perceber que a potência toda estava naquele material inconsciente ou 
semiconsciente que eu ou alguma parte de mim colocava em processo artístico.

O Bill Viola escreveu algo sobre isso, mas  ca pra depois [antes]



quando a arte se afasta da vida  ca tudo tão besta...



 /Há!

Como  lmar-a-si-mesmo na loucura frenet da cidade

e deletar
depois

deletar depois

Meu amor é inócuo e os escriotreres estão do outro lado da rua

Hamilton Bay em canoas e barcos E a dança butÔ

.O butoh (nos brasis) é mais negro e pardo.

Pardo

E índio

Frenetsi selvagem

meter a felicidade goela abaixo da propaganda-dentes

xerox do dente

Não quero mais  car sem convidar, tenho que convidar

deixar entrar

trabalhar com o que já está lá

Mais
e 

mais

....

suecer e aquiescer aos sons 

esquecer e suecer

Nem no algo mais

Amar e mudar as coisas...
Me interessa Mais... (Belchior)

Maldito dever...
bienvenido devir...

leite na barriga, depois de bebêR./

- - -

- -



 

RAR LEM XEIQUE

As coisas do inconsciente se tornaram mais interessantes pro processo...

Um mapa antigo, das vias  uviais, o projeto pros bueiros da cidade, estava enquadrado
dentro da livraria que resolvi entrar por não ter motivo nenhum pra entrar nela.

Esse mapa me disparou muita coisa, e quando saí vi uma escada de madeira no lixo.

Recortar algumas coisas do livro de anatomia e colar?
práquê?

Bom eu sabia que a escada era importante.

Resolvi realizar a ação com o espelho do Élcio,
eu caminhava no centro, de cabeça baixa,

olhando pro céu pelo redondo, via tb as pessoas de ponta cabeça, olhos sesgos, etc.

A escada eu coloquei bem na esquina crática,
ela então pra mim foi uma ponte, uma travessia, aquilo trocou meu estado,

mas só percebi durante, nada premeditado.

Foi muito interessante perceber
as pessoas esperando por uma cena, que re-ali-zar-se-ia em

formato qualquer,
mas a ação era contínua, sem clímax,

só caminhar lento, projetando "espelhagens".

Adorei attempt to fechar o corpo. A ilusão de fechar o corpo. Perceber estímulos mas
concentrar-se na geração do motor interno. Uma fera ronronante quieta.

O suor pingava do meu nariz, o instante pré-queda me interessava, o instante pré-queda.
Qual é a diferença do suor pra lágrima?

Sem apoteose, a duração e a constância...

Quem está trabalhando demais?

A escrita pura do atravessamento. A corte o corte a tesoura em missil.

Fora ao eixo rotatório do coração nervoso.  IMAN re  etido no espelho do outro,
 cando "gél",  ca "gél"...

depois veio o Jodorowski com adançadarealidade e péw

então eu agradeci pela presença de tanta gente legal na minha vida.



 Warm GUN

 e “primary consciousness”, the basic mind which knows reality rather than ideas about it, does not know the 
future.

    It lives completely in the present, and perceives nothing more than what is at this moment. 

     e ingenious brain, however, looks at that part of present experience called memory, and by studying it is 
able to make predictions. 

     ese predictions are, relatively, so accurate and reliable (e.g., “everyone will die”) that the future assumes a 
high degree of reality — so high that the present loses its value.

    But the future is still not here, and cannot become a part of experienced reality until it is present. 

    Since what we know of the future is made up of purely abstract and logical elements — inferences, guesses, 
deductions — it cannot be eaten, felt, smelled, seen, heard, or otherwise enjoyed. 

    To pursue it is to pursue a constantly retreating phantom, and the faster you chase it, the faster it runs ahead.

     is is why all the aff airs of civilization are rushed, why hardly anyone enjoys what he has, and is forever se-
eking more and more. Happiness, then, will consist, not of solid and substantial realities, but of such abstract and 

super  cial things as promises, hopes, and assurances.

Allan Watts



 Plus

From: alessandrorivellino@hotmail.com
To: alessandrorivellino@hotmail.com

Subject: Date: Sun, 19 Jul 2015 20:13:59 +0000
 

_________________________________________________________________
 

a Vontade de Potência pode ser aquilo que dá sentido e cria valores. 
Ela cresce e se ultrapassa. 

Não há falta a ser preenchida, é excesso que transborda. 
Ela não busca, ela dá; não procura, cria; 

não aspira, compõe; não exige, inventa; não demanda, fabrica.

O desejo não é falta, é produção! 
“Não é carência, mas excesso que ameaça transbordar” 

(Onfray, A Potência de Existir).



 Heartbite

-

 
O coração 

não bate

no próximo segundo

nem no segundo anterior

-



 Reasons for Knocking at an Empty House*
-

-

"I relate to the role of the mystic in the sense of following a via negativa - of feeling the basis of my 

work to be in unknowing, in doubt, in being lost, in questions and not answers - and that recognizing 

that personally the most important work I have done has come from not knowing what I was doing at 

the time I was doing it." 

-

-

*Bill Viola's 
book;

words;
image.



 OCRE

Tao - O Curso do Rio

"sei como os pássaros voam, como os peixes nadam e como os animais correm.
Mas o corredor pode ser apanhado numa armadilha,

o nadador  sgado
e o voador colhido pela  echa.

Contudo, existe o Dragão: -
Não sei como ele cavalga o vento, atravessando as nuvens, e chega aos céus.

Hoje encontrei ... - a dança - ... e só posso compará-la ao dragão."  
                            

                            Ssu-ma Ch'ien 
                            (no original, Lao-tzu estava escrito onde hoje eu atravessei - a dança - )

foto: H. Hosoe



 1.2
Antonin Artaud - ver Artéria Artística -
          http://alessandrorivellino.blogspot.com.br/2011/12/seria-o-sistema-nervoso-o-maior-poeta.html

1.2 - Experiência Espaço-Temporal 
 

   - Imaginação concreta, concentre-se.

Pegue um pacote cheio de pães de sanduíche, com várias fatias
de pão integral. Bem no meio de todas elas insira uma fatião de pão de sanduíche não-integral.

Os pães das duas pontas, mais distantes do fatião, são a lembrança mais antiga que você tem,
e a projeção ao futuro mais distante que puderes imaginar, respectivamente;

estamos falando de sua própria vida.
Quanto mais perto do centro (pão branco) mais as lembranças ou projeções

vem chegando perto do seu momento presente,
vindo do passado ou do futuro.

Até que, com algumas fatias mais perto da central, chegaremos no ontem e no amanhã.
E depois, mais perto ainda, no dez minutos atrás e no daqui a dez minutos.

E depois, as que tocam-no seriam o segundo anterior e o segundo que vai vir.
Vamos comendo, cagando, eliminando todos os pães do passado e do futuro, e pra isso é preciso

coragem, con  ança, entrega e amor; até que  que o do centro, o aqui e o agora,
onde um segundo atrás já passou e um adiante ainda não chegou.

Assim construímos uma "thin slice of time"(Nita Litle), um  o de presença que em gerúndio podemos dilatar,
construindo um tempo experienciado de eternidade. É aí que a arte acontece.

Não é um processo demorado, é uma decisão de um átimo, aqui e agora cavalgar uma fatia pequena de tempo.
Somente a nível intelectual não chegaremos de todo, é preciso dançar isso, sentir, viver isso;

dica: respirar e sentir a respiração.

"Posso te ensinar a fazer um movimento qualquer, 
mas não posso te ensinar a senti-lo." (Gabo Greca)

Estamos mais na valorização
da Atitude-Vida

do que
da Letra Original.



 1.1
-

"não há um sistema de objetos externos que precisa ser subjugado,
o universo é inseparável ou igual a você.*" 

1.1 - Experiência Antroposó  ca -

 Retire os olhos do ângulo em que estão, olhe para outro objeto, algum elemento da natureza, alguma coisa, uma 
pessoa, animal, não importa.

Escolha algo e olhe.
A tendência da mente é colocar um nome na coisa, cadeira, por exemplo.
Mas se tivermos a ousadia de não nomear a coisa,  caremos mais perto de

"algo marrom de madeira", e se formos mais fundo, poderá ser "coisa marrom", e se formos mais ainda chegaremos 
no contato direto com

a realidade-cadeira-antes-de-uma-categoria-mental-que-nos-afasta-da-experiência-com-ela.
Faça isso se quiser.

Em algum grau é o que busco para nossa relação neste livro.
Com muita prática conseguiremos isso na escala da vida.

Não o signi  cado da existência mas a experiência de estar vivo.

*Tao - O curso do Rio com modi  cações.



 Capítulo 1

"if you feel the weight
    it will never be late

              to understand"
(Caetano Veloso)

1 - A Atividade Performativa da Leitura

você é o leitor. você é o performer.

O que você está vestindo ou se você está vestindo e se está comendo maçã
os sons que te rodeiam e você percebe ou  nge-que-não

as etiquetas que coloca naquilo que vê e ouve e sente
os movimentos da tua bile, os intestinos, pisca, pisca, pisca.

Você poderia ler com os pés numa bacia cheia de água quente,
pisca, ou gelada.

Se é um livro tem peso e sem tem peso te põe mais...
Sobre entender, a mente se ocupa disso, qual o sentido? O que signi  ca?

busquemos a experiência. Voltemos à entidade corpo-mente.
Você poderia ler escutando música clássica.

Tinariwen. Andrew Bird.
Ali Farka Touré. Belchior. Rock instrumental russo.

Busque o silêncio, a caverna, a cova escura que de onde menos esperar saltará luz.
em que dia você nasceu?

Você vê a força da gravidade?
Se você joga uma pedra pra cima, ela cai.

você vê a força da gravidade?
Pra onde foi a voz agora mesmo?

Só sentimos pelo efeito as forças invisíveis que nos atravessam.
Busquemos o invisível-sensível e o insensível*(que trataremos mais adiante),

 - é o que vai nos abrir a conexão primeira daquilo
que quero pulsar, dando-te oportunidade para criar a partir disto.

Mão no saco, mão na teta, mão na boca, mão na mão, mão no coração que tá atrás da teta,
mão nos olhos.

você é o leitor, entremos num acordo.
Você é o leitor.

no entanto, você é quem cria o livro.
Você cria a experiência, você escolhe quando e como, escolhe como entender, se te importa entender,

você é o autor mediante objetividade, subjetividade, criatividade e amabilidade.
Ok.

Let's go.
Ligue o chuveiro pra lembrar o barulho de cascata. Vá para a cascata. Abra o primeiro capítulo.

Chama-se: A Atividade Performativa da Leitura.

*(Arte Insensível, micropercepções, o que não percebemos que percebemos, via José Gil, ver pág. X)



 INTRODUÇÃO

Se não estiver dispostx a permitir a sensação 
[o corte] 

de invasão, ou vasão,
se não tiver a con  ança e a coragem de permitir-se 

um atravessamento
se não estiver dispostx a modi  car seu estado-corpo atual

melhor buscar outra coisa pra ler.
tenha a certeza de que serás outrx durante e após o processo de contato, 

e que isto, no entanto, depende de você,
aí sim, por favor, abra a porta, sua porta, eu quem bato.

Se não tiver o poder de co-criar comigo,
caso não traga a possibilidade de ir além do entendimento, 

en  m, se não puder ler com as vísceras,
não adiantará muito, 

te convido a buscar outra coisa.
Escrevo praquelxs que puderem sentir uma potência que está por trás e além

das linhas pretas que formam letras e letras que formam signos,
quero uma coisa sinestésica,
a linguagem de onde veio, 
a primeira dança do bisão.

Vamos nos suprir de intelectualidade, também.
Mas para o todo da obra, 
não queira a linearidade, 

neste caso, 
não busque o conhecimento como  m,

vamos em gerúndio, vamos juntos, coloque tua intuição, teu momento de vida,
teu espelho, tua luz tua sombra teu calor o som que invade teus ouvidos.

Saibamos que ainda somos bichxs de maneira ou outra.
Mas en  m, temos uma nova mutação que chamamos humanidade e uma nova intensidade que chamamos 

amor.
É com isso que escrevo e é nesta bomba que impele ritmo aos teus rios sanguíneos, isso 

que pulsa agora aí dentro da tua caixa torácica, que quero tocar.
Abre a porta, sou eu quem bato.



 T - A - O

"...se tudo crescer seguindo seu próprio caminho,  a harmonia do universo será estabelecida, pois todo o processo no 
mundo só pode existir em relação aos outros. A analogia política é a anarquia de Kropotkin
 - teoria que a  rma que, se for dada permissão ao povo para agir como bem lhe aprouver, segundo sua natureza e 
descobrindo o que realmente o satisfaz, a ordem social emergirá por si mesma.  A individualidade é inseparável da 
comunidade. Em outras palavras, a ordem da natureza não é uma ordem forçada; não é o resultado de leis
e preceitos aos quais os seres são obrigados a obedecer pela violência externa, pois segundo a visão taoísta, mundo 
exterior não existe obstinadamente.  Meu interior cresce ao mesmo tempo que meu exterior, e conquanto os dois 
possam diferir, não podem estar separados. Assim, o 'jeito próprio' de tudo é o 'jeito próprio' do universo, do Tao.  
Com a interdependência mútua de todos os seres, eles se harmonizarão se forem deixados em paz
e não forçados ao conformismo com alguma noção de ordem arbitrária, arti  cial e abstrata, e esta harmonia 
emergirá tzu-jan(espontânea), de si mesma, sem compulsão externa. Nenhuma organização, no sentido político e 
comercial (no mínimo) da palavra, é orgânica. As organizações, neste sentido, baseiam-se na obediência a regras e 
leis lineares, impostas do alto -  isto é, a sequencias de palavras e a sinais ordenados, em série e um-de-cada-vez, as 
quais jamais conseguem captar a complexidade da natureza, embora esta só seja 'complexa'
em relação à tarefa impossível de traduzi-la segundo esses sinais lineares.
...
a palavra 
' l i ' 
pode ser compreendida como 
'ordem orgânica', 
diferente da mecânica ou legal, ambas estabelecidas pela regra. 

'Li' é a ordem assimétrica, não-repetitiva e não-organizada
 que encontramos nos padrões
 da água em movimento, 
na forma das árvores e das nuvens, 
dos cristais de gelo na vidraça 
ou dos seixos dispersos na areia da praia.

- - 

Tao: O Curso Do Rio
 Alan Watts
  

Pare de contar os grãos de areia da praia e comece a passear por ela.

- - -

 



 When W Become Aware of It
-

" e attitude I take is that everyday life is more interesting than forms of celebration, when we become aware 
of it.  at when is when our intentions go down to zero.  en suddenly you notice that the world is magical." 
[1965]

-

"If you open Finnegans Wake, you will see that it is just nonsense. Why it is nonsense? So that it can make a 
multiplicity of sense, and you can choose your path, rather than being forced down Joyce's.
Joyce had an anarchic attitude toward the reader so that the reader could do his own work." [1985]

-

John Cage Interviews 

- 

Kirby and Schechner - 65 

Lisa Low - 85



               

Ataques de 'espontaneísmo' versus deixar as primeiras rea-
ções(ondas) passarem.
O que está por trás do impulso, o desejo que move o desejo.
A perceber que etiquetamos tudo, e desde aí passamos a 
nos relacionar com os nomes ao invés daquilo que pode nos 
trazer uma experiência.
A não-etiqueta como devir.
A etiqueta móvel, passível de borramento e reformulação 
como conceito.
A criação não como consciência mas como algo que se rela-
ciona com o que não é possível etiquetar.

-

Ter uma referência de retorno. Ou seja. Uma casa, uma pos-
tura, um papel especí  co, um vício qualquer, um nome. Isso 
nos dá uma estrutura que baseia uma atitude que nos faz 
não-ir-tão-longe, nos dá referência, é um a ponto que usa-
mos para "voltar". De fato não há retorno, não poderemos 
retornar.., tudo é sempre novo em alguma parte, porém, essa 
ilusão do retorno à segurança nos traz um limite na ida ao 
desconhecido, como um rastro JoãoeMaria.
O que acontece se penso que não há lugar para voltar?
Pode ser que eu vá mais longe?
Ontem achava que sim.
Hoje penso o contrário.
O lugar de retorno (que ademais é ilusório, mas funciona) 
é o que permite ao in  nito nos perdermos. No entanto, ir 
muito longe não quer dizer aprofundar mais do que estar 
perto, tão perto que dentro.
Se você está perdido, e sabe que está perdido, você está per-
dido?

-

A performance é um ato de fé;

A performance é ter fé;

A performance é realizar a fé.

Eu raspo minha cabeça, e meu cabelo cresce.

Eu raspo minha cabeça, e meu cabelo cresce.

Você não estará inteiro se estiver deixando de lado suas 
fraquezas.

EGO  - - - - -  SOMBRA
          SELF

Automático X  Escolha

Inibição X Soltar-se ao leão

 Trocar o 'ou' por 'e'

A vida traz oportunidade.
A escolha das coisas que dão arrepio na espinha.
Nos fazem rir com o canto da boca
ou que dão um frio na barriga.
Que aceleram o coração.
Essas coisas que tocam no inconsciente, que não é 
mais profundo que a pele, a  nal.

- - -

 Quando os japoneses fazem uma cerâmica que tem 
um detalhe que a diferencia das outras dizem que a 
mesma tem wabisabi.
 No ocidente-sistema custaria mais barato, porque 
está fora do padrão, está 'errada'.
No oriente-sistema por sua vez, se a cerâmica tem 
wabisabi custa mais caro, obviamente.

---

Quando entro em contato com as informações, du-
rante esta pesquisa, me sinto como antropófago, ao 
mesmo tempo a grande maioria das coisas que en-
contro nas conversas, livros, práticas, aulas e criações 
e acontecimentos e encontros parecem já terem sido 
minhas...

Imaginação concreta = corpo força.

- - -

Do resíduo e do assistir sinestesicamente. Microper-
cepções e o  uir criativo. Crireceptivo. O espectador 
que se coloca em ato.
Atitude sacra versus Atitude.

- - -



Orgânico: Que diz respeito aos órgãos; Inerente, pro-
fundamente arraigado.

Ausência de julgamento gerando equanimidade, 
equanimidade gerando desapego, desapego gerando 
conexão.

Neutralidade(existe?) como ponto zero da presença - o 
grau zero da escrita do Barthes recon  gurado para o 
grau zero da escritura do corpo no espaço, a dança 
apra além da signi  cação. oh yeah!

Colocar o sujeito a confrontar-se com a experiência 
extática da vida em si mesma.
 Sem a obstrução do campo artístico obsoleto;
 quem sabe?  
Não colocar nada entre uma coisa e outra. Mas habi-
tar o entre uma coisa e outra. 
Nada de representação. Nenhum penduricalho.
O cru.
O direto.
O zero.
O muro branco.
Não há que colocar nada a mais.
Limpar a percepção. 
Aceitar o que está.
Escolher sem o juízo.
Sem a crítica estética.
Zerar o conceito do/de espectador. 

- - -

camadas de sentidos como panquecas aguardando o 
deleite. 
Incluir Incluir Incluir.

- - -

a regulação de tônus, tônus do corpo.

 - - -

Soltar o passado-memória. 
Soltar o futuro-idéia ou o futuro-desejo
 (ter uma camada mais profunda do desejo, ainda sem 
forma, guardado e pulsando, sem ap ego) .

- - -

O Eu é uma porta-giratória que se move com a inspi-
ração e a expiração. - zen zen coisa - repeat repeatit

As ______ mais simples da vida podem dar o mais pro-
fundo coisa.
Observar e usufruir do que a natureza-bucólica em seu 
estado mais puro traz. 
Observando a árvore coisei como crescer, como ir pra 
cima. (indo para baixo e para cima ao mesmo tempo). 
A água do rio me coisou o  uxo, a  exibilidade, o desape-
go, o caminho e tônus justo.
 A terra como suporte e recebendo tudo. Deitar nas 
rochas com seus distintos ângulos, a entrega de peso e o 
peso que aterra, as espirais tridimensionais e o tempo. 
O toque do ar na pele me coisando a respirar, a sensação 
de leveza e a percepção de quanto o  mínimo pode in  uir 
muito, e fazer mover. (parece que o ar me ensina algo do 
espírito)
 Fogo. A morte da matéria para nascimento da vida En 
 eos Iasmada, a tora de madeira que gera luz, calor. 
  e sol me coice o YANG.  e lua o YIN. E todos  isso.

- - -

Fatias pequenas de tempo  

Tempo Kairós - o momento indeterminado onde acontece

No Past or Future. //// Bodytime ...

-- -- --
curtir o jogo versus rendimento

- - - -

Parte de dentro da pele = dentro. 
parte de fora da pele = Fora.

Estar com a percepção dentro espiando fora.

Estar com a percepção fora espiando dentro. 

Estar dentro e fora e fora e dentro ao mesmo tempo.

dentro do corpo, dentro do corpo do espaço.

- - -

KOLA KAVOD LA TEVA

Vertigo in  nito

- - -



- - -

A pretensão de harmonia pode estar desarmônica com o 
 uxo da vida. 

- -- 

deixa que a mão sabe mais que a gente...

- - -

enteógeno - butoh é xamanismo. 
barro-corpo

Have no body. Have no mind. Have no Spirit. Be the breath of 
god.  e breath of life.  e breath of life, the breath of god.
(Kundalini Yoga)
- - - -

barra de cobre. 
Abrir el ano, la tapa del estômago, la boca.
terra.

- - -

se te agarrar um estado de dança, solta a aula, solta tudo, 
escuta o estado, vive essa dança que te agarra.
Tempo in  nito. 
Sensação de tempo in  nito ao estar engajado.

- - - 

- - -

              
Otsukaresama deshita
=
Grato por me cansar

-

- - -

o processo de pesquisa foi atravessado por um funeral.

Era disso mesmo que se tratava a pesquisa.
A efemeridade da vida.
Cada dança como a última dança em potencial.

La vida no es si no un entrenamiento para la muerte.

la vida no es si no un desfrute hasta la muerte.

La muerte no es si no un entrenamiento para la vida.

La generosidad de lo que muere, la entrega al desco-
nocido, la con  anza ultima. El ultimo sopro.

La experiencia integral del cuerpo en eso.

La unidad de los hombres, (porque los hombres para 
eso?) en silencio, cargando el peso del cajón.

El otro me da a mi un aspecto mío, entonces los que se 
quedan se mueren junto, desde alguna parte. Se mue-
re lo que se era para el otro, se muere lo que se era con 
el otro... Pero nos quedamos en ese viaje alucinante 
que llamamos vida.

- - -

O corpo sem intenção.
extremamente desperto.

- ---

Onegai Shimasu
=

Gracias a lo que vá venir

- - -

A criação potente ou a potência de criação surge de 
um certo abandono ao resultado das ações, apoia-se 
num gerúndio participativo, experimental e viven-
ciado; as distinções que possam existir entre arte e 

vida, artista e outros seres, se desfaz completamente, 
e estamos então num micro-frame temporal, uma 

"thin slice of time" onde por paradoxo há um tempo 
in  nito. Aí, neste  uxo, não existe avidez, não existe 

auto-importância, não existe a capacidade da arte 
mudar o mundo. Passamos a 'devirar' arte o tem-
po todo, onde quer que estejamos, e assim, com a 
noção de que não temos controle da reverberação 

de nossas ações e com o desapego acerca do que elas 
representam no espelho, teremos a potência inefável 
de a  rmarmo-nos neste ínterim dançado sem prece-
dentes ou refúgios, um espaço-tempo vivencial onde 
artevida, euoutro, fazerenãofazer não tem distinção, 



 ou mesmo importância. Aí, nesta dilatação e re  namen-
to da percepção, teremos uma performance impecável, 
que nada tem a ver com perfeita. Teremos então paci-
ência e estratégia. Entenderemos no corpo que o amor 
é inteligência*. Poderemos assim viver com a urgência 
daquele que tem a morte ao seu lado ao mesmo tempo 
que teremos o timing monástico que vive e sente e sabe 
que sua vida é eterna. Em resumo, poderemos aquiescer 
aos desígnios do in  nito e desencaixotar a arte e a nós 
mesmos, encontrando os entres e potencializando os 

encontros, que ao  nal é onde a arte e a vida acontecem, 
sempre em gerúndio.

(*Inteligência signi  ca sensibilidade, ser sensível à situ-
ação. E se você é sensível à situação, a situação, se você 
é sensível, irá dizer o que fazer. Mas se você não estiver 
sensível, se já estiver determinado ao que fazer,  então a 

ação insensível ocorre - J.Krishnamurti)

[o que é bem diferente do insensível do Gil, a partir do qual estamos 

debruçados nesta ponte de criação...]
- - -

ponte de intersecção entre a consciência da  nitude e o 
convite à inexorável beleza da eternidade.

- - -

movimento lento porque aumenta a percepção.

movimento rápido sem que a atenção escorra.

movimento rápido e lento é uma questão de perspectiva. 
A rocha, o coelho, o lobo.

- - -

Beta - hola - vigília

Alpha - upa - atenção plena, relaxamento

 eta - ah - limiar

Delta -  . - sono profundo

- - -

A dança instintiva, intuitiva, espontânea e natural?

- - -

Tradições, Arte, Filoso  a e Ciência
(bases UNIPAZ)

- - -

Eu corto o espaço e o espaço sangra.

A luz toca a planta e ela se retorce buscando 
a luz.

Escutar o espaço.

poro escancarado

- - -



 Madeira 2

-

Julgamentos racionais repetem julgamentos racionais.

Julgamentos ilógicos levam a novas experiências

-

(WOOD, 2002, p.38 apud Abdalah 2013).



 Madeira

-

os artistas conceituais

são mais místicos do que racionalistas

-

(LeWitt apud WOOd, 2002; apud Abdalah, 2013).



 Corparadoxo

As forças virtuais deste corpo que possui seu próprio tempo
e uma vez consciente desse movimento vivi  ca as multiplicidades de intensidades,

profundidades, sensibilidade e presença no ato da performance.
Uma potencialidade singular do corpo que é maior do que seus próprios órgãos,

ou então é um reconhecimento da inteligência de cada órgão.
É ir da fenomenologia para a metafenomenologia,

ou seja, um corpo visível e virtual ao mesmo tempo.

- - -

Um corpo que se abre e se fecha, que se conecta
sem cessar com outros corpos e outros elementos,

 um corpo que pode ser desertado, esvaziado,
roubado da sua alma e pode ser atravessado pelos  uxos mais exuberantes da vida.

Um corpo humano porque pode devir
animal, mineral, vegetal, devir atmosfera, buraco, oceano, devir puro movimento.

 Em suma, um corpo paradoxal 

(GIL, 2004, p. 140 apud Abdalah, 2013).



 As árvores correm

CORRER
....           

 .....          
     .....

CORRER
....            
  ....

CORRER
...        

CORRER
....

            O que isso tem a ver com o tempo? 
Com o espaço?

O corpo pode estar presente e ausente,
e quando está presente ele sai da linha contínua do tempo que

corre determinado pela ação, a signi  cação, a economia, a representação do mundo.
É um outro tempo que surge na ferida desta linha rompida.

O tempo nada mais mede... 

(UNO, 2012, p. 65-66).



 Visualizar Blog

O corpo é esse limiar do visível e do invisível, do que é tocado e do que é intocável.

Não é o sujeito dançante, o sujeito que representa algum personagem,
 mas sim um corpo que se movimenta e age vazio de suas “psicoemoções”,

e cheio de todas as potências (  uxos de forças), com as quais está se relacionando.
Não por anular suas psicoemoções mas por transcender ou transgredir as mesmas.

O corpo registra suas explorações, mas não as  xa rigidamente,
ele se transforma a cada pesquisa-ação. 

Uno (2012, p. 50), ao falar de Hijikata, escreve:

Ele nunca buscou sua identidade, nem sua origem,
já que ele buscava sempre qualquer coisa que destruía toda origem e toda identidade.

 Ele volta a ser criança que ele era, criança que não se pergunta jamais quem ela é.
Ele está no meio de tudo que vê, ouve, sente, toca.

Tudo que o cercou e o atravessou uma vez começa a redançar em seu corpo

...

Há ali um corpo,
mas não um corpo qualquer

há ali um corpo vazio
há ali vários corpos

não há ali uma dor
são várias dores

não há ali uma vida
são várias vidas

há um campo de imanência
há múltiplos  uxos de forças

há ali um homem
há ali uma mulher

não há relação de gênero...

há ali vida
há ali movimento

há ali o nada

há ali a dança da morte
dos mortos

dos "olhos de peixe"

há ali vida
há ali dança

há ali movimento

(Abdalah, 2013)

 Can

Corpo sem órgãos. 
É o deserto no sonho precedente.
É a árvore despojada na qual os lobos estão empoleirados
no sonho do Homem dos lobos. 
É a pele como invólucro ou anel,
a meia como superfície reversível. 
Pode ser uma casa, um cômodo de casa,
tantas coisas ainda, qualquer coisa. 
Ninguém faz amor com amor sem constituir para si,
sozinho, com outro ou com outros, um corpo sem órgãos. 
Um corpo sem órgãos
 não é um corpo vazio e desprovido de órgãos, 
mas um corpo sobre o qual o
que serve de órgãos 
(lobos, olhos de lobos, mandíbulas de lobos?) 
se distribui
segundo movimentos de multidões, 
segundo movimentos brownóides,
sob forma de multiplicidades moleculares. 
O deserto é povoado.
 Ele se opõe menos aos órgãos 
do que 
a uma organização que compõe
um organismo com eles.

(DELEUZE, 1994, p.42)



 Desfazer a fantasia do sujeito dançante

Para Deleuze, o mundo expresso não se confunde com o sujeito, mas distingue-se
como a essência distingue-se da existência. A essência de cada indivíduo não se resume

a um estado psicológico, ou seja, a essência do sujeito é de outra ordem;
ele não explica a essência, é ela que se implica e se envolve, se enrola no sujeito

(DELEUZE, 2010).  

É desta forma, por exemplo,
que se desterritorializa

o corpo do “sujeito” ator-bailarino
e passa-se ao “corpo” ator-bailarino.

(Samira Abdalah, 2013)



 coreacción

Butoh-tem-com:

enraizamento e enraizamento no imaginário 
(vida pessoal e vida)

 (concentração relaxada)

(energia retida em relaxamento)

(lentidão para entrar em outro corpo)

(um corpo que tem que reaprender tudo: andar, levantar , respirar = reaprender )

(se tornar nuvem, se tornar barata)

(metamorfose = japão em cultura = a mesma pessoa tem muitos corpos )

 (não há diferença entre o fora e o dentro )

(perceber o máximo de cada coisa que passa ao corpo)

 (organicidade = vida)

(existe outro corpo que o meu corpo não é, o "meu" corpo não é o corpo butoh, o corpo butoh é mais selvagem que 
o controle, um corpo que tem sua própria autonomia, sua vida própria, uma relação mentecorpo, questionamento 
em cima da coisa "meu corpo", imaginário ligado ao corpo.)

(não prever, deixar fazer o que o corpo me desperta, ter liberdade de esperar, de não vir nada)

(dança pessoal mas não identitária, um nível de concentração e pesquisa)

(não é leve, mas a concentração é relaxada, vai fundo no inconsciente, mas é um encontro, atravessar as pontes, 
sem se abalar, emocionar talvez, mas sem confusão, para criar tem que ir ao desconhecido, 
não é criação aquilo que eu já sei e estou confortável, não é logico ou linear, mas sim um coisa em torno do vazio, 
algo de passear, sem se perder, uma fronteira entre o que eu conheço da minha relação corpomente e o trabalho de 
reconstrução dessa relação, o espectador não vai entender uma história, 
vai sentir a vida do movimento, que só existe no momento em que este acontece,
ver a vida no movimento, vai muito além de histórias que se conta, mas ver e sentir a vida,
e quando se diz vida não quer dizer não pensar a morte, a morte nos dá a condição frágil, isso é vida,
a vida é vida  quando tem essa fragilidade, o corpo as vezes está parece que quase a frente da mente, ele vai sozi-
nho, e muitas vezes aí aparece o controle, e essa dança de controle e descontrole, a gente não aguenta muito tempo, 
a gente quer controlar, mas essa coisa que é mais forte do que a gente é mais viva, mais criativa. )

Texto ainda sem autorização 
para a publicação da fonte 

que permitiu a co-criação de Ale R.



 Antroperformance da Perpologia

Começamos com a reeducação do olhar. 
Resolvemos sentar na grama no meio da esquina democrática. 

Depois nós abandonamos a grama. 
E então começou a performagem  espontânea 

que nos dava a ver a presença e construto sociais, 
as noções de propriedade 

e pode/não pode da dança cotidiana.
Quando o cachorro detonou partes da grama ao som do heavy metal, 

quando o senhorzinho arrumou a grama de volta, 
quando alguém sentou, 

quando outros desviaram, 
quando outros pisaram por cima, 

quando alguém vestido de anjo se ajoelhou e tirou uma foto,
quando a foto, só a foto e a imagem sem ninguém humano nela. 

Quando muitas coisas que não vimos.
Quando da câmera da cidade acompanhei online a retirada da grama ao contêiner de lixo.

Eram os restos das leivas seguindo um rumo; o que não vi neste momento, mas vim a saber depois, foi que um 
canteiro antes de terra seca e chão batido, ali mesmo onde nos reuníramos a observar, foi preenchido com a 

grama e hoje está verdinho.
...

Não somos ativistas.



 Antropologia da Performance I
Primeira pergunta transeunte: Qual é a moral?

Segunda pergunta transeunte: Vocês não estão reivindicando nada?

Só estar. grama, pés, música, Sherlock Holmes.

Não-fazer versus Consumo*

(*objetos, conhecimento, tempo, gente?)

Propriedade. Terra. Sentido. Apropriação do espaço. Só grama. Ausência do Performer criando Performagem. 

de quem é a rua?

de quem é m(eu) corpo?

como a sinestesia atravessa meu estado?

o Estado e o estado.

Aquilo que se dá a ver por conta do que já está lá.

Arte seria mesmo tornar visível o invisível do visível?

Quem são os usuários desta performance?

Qual a duração da minha performance?

O que o tempo faria com essa ação de estar na grama?

 O que o tempo faria com a ação de estar contemplando sentada no banco?

O que é performance?

Fazer nada, o que representa?

Importa o sentido?

Afetos, Afectus.

Porque essa ação neste momento desta forma?

Como negociar minha presença neste local desta forma?

Só a grama no chão é potência, a grama com gente é outro tipo, a grama com a gente é outro tipo, a grama indo pro 
lixo é outro. O cachorro destruindo a grama e um senhor arrumando depois é outro. Deitar muda.  car em pé na 
Leiva. Transportar a leiva, convencer o taxista, pagar o taxista, ter ajuda, responder, escolher, ser escolhido.

Só olhar, internalizar-se, deixar-se afetar, deixar o corpo seguir, criar arestas, atitude, atitude.

foto: André Olmos



Seguir a intuição.

Abrir-se. 

Fechar-se.

Vigiar a cidade com câmeras, mmmmmmm.

Intercessor é algo que me faz pensar. Pensar é criar. O que me captura?

Quando a criação é materialidade?

O que criamos com um bancão no meio do  uxo?

O que criamos com a contemplação em cima do bancão no meio do  uxo?

O  que criamos com a dança da reverberação da contemplação em cima do banco no meio do  uxo?

O que criamos ao tocar nisto? 

O que criamos com a grama no cimento?

O que criamos ao não nos apropriarmos da grama?
Soltar o apego, entregá-la ao mundo?

Temos noção de utilidade? 
Mercadoria?
Consumir algo?
Protestar contra ou a favor de algo?

Sabemos a diferença de fazer algo para sermos vistos ou fazer algo e nos permitirmos sermos vistos?

O que signi  ca abandonar o resultado de nossas ações?

- - -

A rua é o quintal da minha casa?

O estado que me coloco ao transitar.

Errar, vagar, estar, contemplar.
Quantos mundos dentro de um mundo?

- - -

Outras formas de estar
Arte acontece na troca real, não na bolha
Sair na rua sem um ponto de chegada
A ida com a chegada pode compreender situações/sentimentos de futuro. 
Quando se corta a chegada, o percurso muda totalmente



Rua orgia de sensações
O quanto eu me permito ser atravessado para alterar o meu estado ou não

Contemplação: possibilidade de criação na percepção
Reconhecer os contextos e a performatividade possível de cada um - primeiro conhecer o que já está lá.

"Você é artista? O que é isso? O que você é?"

- - -

A RUA PASSA
NÃO EXISTE A RUA, EXISTE A PLANTAÇÃO DE MILHO, DE CANA, DE GENTE... EXISTE A SELVA DE BRA-

ÇOS E OMBROS LIGADOS POR UMA LINHA INVISÍVEL QUE OS FAZEM ESBARRAR UNS NOS OUTROS, 
RASPANDO AS CARNES E OS ANIMAIS. NÃO EXISTE A RUA, ELES JÁ PASSARAM POR ELA, OU IRÃO PAS-
SAR, MAS NINGUÉM ESTÁ LÁ. EU PASSO PELAS PESSOAS, MAS ELAS NÃO ESTÃO, ELAS NÃO HABITAM 

SEUS OLHARES NÃO HABITAM AQUELE LUGAR
NINGUÉM ESTÁ CAMINHANDO PARA O MESMO SENTIDO

SÃO TODAS SETAS EM MOVIMENTO CONTRÁRIO SE DISTANCIANDO A CADA RASPAGEM DE GENTE
RASPAS E LASCAS DE POROS INUNDADOS DE CRAVOS E NERVOS,

AS PESSOAS QUE CAMINHAM ESTÃO VESTIDAS DE ESPINHOS E ELAS NÃO ESTAO
PRECISAMOS DE ALGUM LUGAR

PARTIR DE ALGUM LUGAR
CHEGAR EM ALGUM LUGAR
PASSAR POR ALGUM LUGAR

E DEPOIS PARTIR
E CHEGAR

E PASSAR E PARTIR
E CHEGAR
E PASSAR

SEM PERDER OS SAPATOS DE ESPINHOS E A JAQUETA DE ESPINHOS E AS CALÇAS DE ESPINHOS E OS 
LITROS E LITROS DE TINTA VERMELHA QUE COAGULA DENTRO DAS VEIAS

TINGEM E LIXAM-SE UNS NOS OUTROS DENTRE OS ESPAÇOS VAZIOS DA RUA
ELAS NÃO ESTÃO ALI, SÓ ESTÃO QUANDO PARTEM DE ALGUM LUGAR

SÓ ESTÃO QUANDO CHEGAM A PLANTAÇÃO DE GENTE QUE TAPA O ESPAÇO NÃO ME DEIXA PASSAR
EU PROCURO POR ALGUÉM E PROCURO POR ALGUM LUGAR

MAS ELES NÃO ESTÃO
Lucas Reis

- - -

Intuição. 

O que é ser artista?

"Todo ser humano é um artista",
 [Joseph Beuys, de aniversário hoje. (dia 13 de maio)]

- - -



 - -

Antropologia:

palavra estranha.
estudo do homem arti  cial.
sociedade.
algo sobre o 'sair de mim mesmo'.
estudo com base nos objetos e ações arti  ciais
"ontologia formal de nós mesmos enquanto variantes" (Eduardo Viveiros de Castro).
Observar.
Pessoas. gente.
A prática de algo faz o 'algo' existir.

Lembrança: 
livro Corpo e Alma de WACQUANT, Loïc. Que traz sua pesquisa como antropólogo, onde em dado momento em 
que estuda os boxeadores resolve virar boxeador para seguir a pesquisa mais apropriadamente.  

Performance:

Manifestação.
Intervir num meio.
Sair do cotidiano.(?)
Fluxo Alternativo.
Ação.
Trajeto-Percurso.
A forma se fazendo. O gerúndio da coisa.
Processo
"O efeito sou eu."
Estado de Performance.
Corpo Presente
Ser observado.
Em todos os momentos há algum estado em que estou.

Lembrança: http://fraturexposta.blogspot.com.br/2014/08/schechner.html

Antropologia da Performance:

Alteridade da Alteridade (Pedro Cassel)

- - -

Artista como aquele que sai das narrativas já prontas.

Aquilo que está antes do "nomear"

ser E são ser.

Desidenti  car-se das caixas: artistx, bailarinx, blablabla.



Audição é ouvir.

Pedagogia da bauhaus.

"Se ele não me chamar, mesmo assim eu vou lá!" (Cristiano Vieira)

O que diferencia aquele que se nomeia artista das demais pessoas?

Ser artista em cada instante, naquilo que faço.

Capacidades Artísticas relacionadas ao contexto.

Escolhas artísticas na vida a todo o momento.

Sair da zona de conforto.

- - -

Uma camada:
Realizar uma ação performática.

Roupa que não me diferencia, mas me diferencia de mim mesmo, me faz sentir diferente; sentir-se algo a partir 
da roupa. Mostrar / não mostrar. Aquilo que só o performer sabe.
Pentear o cabelo para sair na rua é ser  ccional (Manél de Barros)

Outra camada:
Transcrever sensações, vincular lugar mutante (mas também com suas  xações) com alguma lembrança "  xa" 
(afetos, com suas atualizações).
Criação de desdobramento: texto.

Sensações da rua. texto poético. olhar e não olhar. Fluxo. Lugares afetivos. Glênio Peres, Praça da Matriz, Estação 
Mercado, Praça da Alfândega, Esquina Democrática.

Mais uma camada: 
Criar um mapa das sensações da experiência performática. 
Cartogra  a(http://fraturexposta.blogspot.com.br/2014/11/cartobratil-ou-de-como-corpar-com-o.html)

Mapa das sensações. estado anterior. Percepção invertida. O dentro. Tanto fora quanto dentro. Vontades. Vulne-
rabilidade. Aquilo que toca. Provoca. Move. estranhamento. Dar-se conta: estou na rua (sendo observado).
Atenção.
Surdez.
Neutralidade.
Estar ali nem para aparecer mas tampouco para desaparecer.



Outra camada:
Trabalhar desde a percepção. 
Seguir uma tarefa especí  ca: encontrar os 'performers'

Todos são performers em potencial. Olhar os intrusos. sentir-se intruso. A percepção cria o mundo.
(A grande questão seria quem são os usuários da performance?)
O enredo que se dá por si mesmo.

Outra camada:
Pensar sobre realizar uma Performance. Ter ou processar alguma idéia. Seguir algum  uxo.

Horizontal e Vertical. 
Nada além do estar presente. 
Poema em folha de bailarino.

Mais uma:
Pensar num trajeto e numa performance especí  ca para o trajeto. Executar como base de coleta de dados.
Corpogra  a.

Observar a cidade de dentro dela.
Observação.
Experiência.
Mover-se contaminado pela cidade.

(A cidade é um quadro em que eu pinto ou eu sou um quadro em que a cidade pinta?)

Una más:
Experiência de Imersão.

Pensar sobre a condição humana leva para crianças e idosos, leva pra tomar sol e procurar uma coisa bem peque-
nininha que um dia se perdeu.
Perder-se. 
Encontrar-se. 
Perder. 
Procurar. 
Encontrar.
Grão de Arroz.



 -Carta de Nijinsky à Diaghilev-

Ao Homem

Não posso nomeá-lo, pois não se pode nomeá-lo. 

Não o escrevo às pressas, pois não quero que suponha que eu 
estou nervoso.

Eu não sou um
homem nervoso. 

Gosto de escrever calmamente. 

Gosto de escrever. 

Não gosto de escrever frases bonitas. 

Não aprendi a escrever frases bonitas. 

Quero escrever o pensamento. 

Eu preciso do pensamento. 

Não tenho medo de você. 

Sei que me detesta. 

Eu o amo como agente ama um ser humano. 

Não quero 
trabalhar com você.

Quero lhe dizer uma coisa. 

Eu trabalho muito. 

Não estou morto. 

Eu vivo. 

Deus vive em mim.

Eu vivo em Deus. 

Deus vive em mim. 

Eu trabalho muito a dança. 

Minha dança está progredindo. 

Eu escrevo bem, mas não sei escrever frases bonitas. 

Você gosta de frases bonitas. 

Eu não gosto de frases 
bonitas. 

Você forma trupes. 

Eu não formo trupes. 

Não sou um cadáver. 

Sou um homem vivo. 

Você é um homem morto, pois seus objetivos estão mortos. 

Não o chamei de amigo, pois sei que é meu inimigo. 

Eu não sou seu inimigo. 

O inimigo não é Deus. 

Deus não é um inimigo. 

Os inimigos buscam a morte, eu busco a vida. 

Eu tenho amor. 

Você tem maldade. 

Eu não sou uma besta feroz.



Você é uma besta feroz. 

As bestas ferozes não amam as pessoas. 

Eu amo as pessoas. 

Dostoiévski amava as pessoas. 

Eu não sou um idiota. 

Sou um homem. 

O idiota de Dostoiévski é um homem. 

Eu sou um idiota. 

Dostoiévski é um idiota. 

Você achava que eu era tolo. 

Eu achava que você era tolo. 

Nós 
achávamos que nós éramos tolos. 

Não quero conjugar. 

Não gosto de conjugações. 

Você gosta que as pessoas se inclinem diante de você.

Eu gosto que as pessoas se inclinem diante de mim. 

Você injuria os que se inclinam. 

Eu amo os que se inclinam. 

Eu atraio as inclinações. 

Você faz 
medo às inclinações. 

Sua inclinação não é uma inclinação.

Minha inclinação 
é uma inclinação. 

Eu não aceito seu sorriso, porque ele tem cheiro de morte. 

Eu não sou a morte, e não sorrio.

Não escrevo para escarnecer.

Escrevo para chorar. 

Eu sou um homem com sentimento e razão. 

Você é um homem com inteligência, mas sem sentimento.

Seu sentimento é mau. 

Meu sentimento é bom. 

Você quer me perder. 

Eu quero salvá-lo. 

Eu o amo. 

Você não me ama. 

Eu lhe quero bem. 

Você me quer mal. 

Conheço suas artimanhas. 

Eu  ngia estar nervoso. 

Fingia ser tolo. 

Eu 
não era um moleque. 

Eu era Deus. 

Eu sou Deus em você. 

Você é uma besta, e eu sou amor. 

Você não ama aquelas pessoas agora. 

Eu amo aquelas pessoas e todos agora. 

Não pense, não escute. 



Eu não sou seu. 

Você não é meu. 

Eu o 
amo agora. 

Eu o amo sempre. 

Eu sou seu. 

Eu sou meu. 

Você é meu. 

Gosto de conjugá-lo. 

Gosto de me conjurar. 

Eu sou seu. 

Eu sou meu.

Quero lhe escrever muito, mas não quero trabalhar com você, 
pois seus objetivos são outros. 

Sei que sabe  ngir. 

Não gosto de  ngimentos. 

Gosto de  ngimentos, quando o homem quer o bem. 

Você é um homem mau. 

Você não é um czar. 

Já eu, eu sou um czar. 

Você não é meu czar, e eu sou o seu 
czar. 

Você me quer mal. 

Eu não lhe quero mal.

Você é mau, e eu sou uma canção de ninar.

Nana, nana, nana, nana. 

Durma sossegado, nana, nana. 

Nana.

Nana. Nana.

De homem para homem.

foto: André Olmos



 Eu raspo minha cabeça e meu cabelo cresce.

Eu raspo minha cabeça e meu cabelo cresce.



 Ana Medeiros disse que Yoshito Ohno disse

Dançar é orar com o corpo

foto: André Olmos



 tripe

soltar a ditadura consciente e inconsciente da forma pré-estabelecida de estar corpo.
por onde só a afasia saiba e os ossos do crânio permitam o conhecimento que interessa.

bem no limite, antes durante e depois dele.

Palavra e cotidiano, corpo-social-blablabla e a construção-nóia de estar.
Como viver sabendo que isto não serve mais?

A liberdade de movimento ou paragem, a escuta, o vazio, a presença, a entrega, plenos.
A sensação da vertigem no abismo, uma sensação eterna de vertigem no abismo.

Qualquer intervalo de tempo pode converter-se em um profundo reconhecimento do 
lugar que se é corpo.
Lembro de Mishima.]

Aprofundar o entendimento das células, uma sinestesia em relação.

Ainda não sei o motivo mas  abandonando o estado que abarca julgamento escrevo o 
que acho que deve  nalizar essa pequena versão sobre o tempo do corpo:

tripas e cultura

ps: onde lê-se 'é' leia-se 'devir'

 canonisseur

Pensemos na ideologia do espaço da arte.
A teatralização da obra de arte em seu refúgio re  exivo.

A performatividade.
A passividade apreciativa.

O posicionamento distanciado.
O tempo e as relações de movimento.

A paragem.
Os ritmos.

A nudez canônica.
A presença dos seguranças.

As pulsações.
As legitimações dos poderes.

A necessidade de ritualização e sacralização do espaço da arte e o gerún-
dio no corpo.

O corpo.
O conservadorismo.

A nudez ao vivo.
As roupas que escolhemos para o vernissage.

Os pudores.
O contato direto com a força, não o nome da força, não o travestimento 

da força, nada para a ideologia da força.
A força.



 corpo environmentado

Partimos de uma reeducação do olhar. Mas os olhos podem estar nos poros, veja bem.

Sabemos que as rochas estão em movimento, como um chiclete. Pátina do tempo.
Nós não podemos ver isso de forma usual. Mas podemos sentir.

É a mesma história sobre a diferença entre a relação Newton-maçã e Paxton-maçã.

O espaço-tempo para habitar de forma única a linha-  na que existe entre o futuro e o 
passado.

O que o especí  co do lugar traz ao corpo é algo para além daquilo que a linguagem-le-
tra pode. 

A junção do corpo ao environment torna profundas as possibilidades sinestésicas.

E se pensamos, só por diversão, que pessoa = lugar, abrimos ainda mais a riqueza pos-
sível 

na criação de mundos que acontece no encontro

Ossos, Musculatura Fina, Órgãos, Vísceras, Musculatura, Fáscias, Pele. 
Energia.

E daí pra fora, camadas geológicas de percepção do espaço.

Confundindo dentro e fora de maneira harmônica, podemos inserir na prática estados 
primevos com a atualização do/no presente, e com isso, enriquecer as cores da pale-
ta de possibilidades da nossa dança acontecer, daquilo tudo que ela pode, os pontos 

inconscientes que toca e por onde é tocada, e sua noção de tempo;

Olhar de maneira única o que pode o corpo, incluindo sinestesia e estados profundos 
gerados pelo encontro da pessoa com o lugar, e da pessoa com a pessoa=lugar, encon-

tramos a relação com o espaço concreto dando possibilidade ao habitar presente do 
tempo vivido, um tempo não cronológico, um tempo de dança, 

a experiencia real, concreta e certeira do bodytime.

foto: Fabrício Simões



 antenas corporais ou os pêlos da sensibilidade

0

“Você tem que sair da sua caixa, dos seus preconceitos, sair fora da sua ideia imediata de civilização 
e cultura. Cada uma dessas coisas é uma espécie de caixa. […] Nós temos antenas; elas têm de estar 

expostas. Você tem que fazer com que essas antenas estejam vivas e vibrantes, 
estendidas no espaço.” 

(Fred Newman)
foto: André Olmos



 Elebião Fabiora e o presente do presente com pequenas aletrações e alterações micro
[322 Eleonora Fabião - Corpo cênico, estado cênico]

- - -

Proposta 1: investigar as sensações posturais conforme sugerido por Yoshi Oida – através do desenvolvimento 
da escuta do corpo; através da sensação de macro a micro alongamentos, torções, pressões, relaxamentos e 
transferências de peso; através de variações em eixos básicos:
céu e terra, oriente e ocidente e passado e futuro; experimentar sensações posturais através de um diálogo 
atento com a força da gravidade.

Proposta 2: ativar e ampliar sensorialidade – investir nas relações mais elementares de percepção e interação 
consigo mesmo, com o meio e com o outro através dos cinco sentidos: tato, audição, olfato, paladar e visão. 
Tratar de aguçar e expandir capacidades sensoriais culturalmente domesticadas e atro  adas pelo uso banal.

Proposta 3: acelerar conectividade – acirrar os entrelaçamentos corpoespaço, corpotempo, corpohistória, 
corpomatéria, corpoideia, corpopalavra, corpoobjeto, corpoconceito, partesdocorpo, corposunscomosou-
troseunsnosoutros... através de experimentações psicofísicas múltiplas. Tratar das intercorporeidades e dos 
entre-lugares da presença. Através de acréscimo de sensibilidade sensorial e postural, circular interioridades e 
exterioridades com mais argúcia e consistência.

foto: André Olmos



 cartobrátil ou de como corpar com o pensamento vibragra  a

CARTOGRAFIA
 ou de como pensar com o corpo vibrátil

NOTAS DE ABERTURA

Encontrar é achar, é capturar, é roubar, mas não há método para achar, só uma longa preparação. Roubar é o con-
trário de plagiar, copiar, imitar ou fazer como. A captura é sempre uma dupla-captura, o roubo, um duplo-roubo, 
e é isto o que faz não algo de mútuo, mas um bloco assimétrico, uma evolução a-paralela, núpcias sempre “fora” e 

“entre”.
Gilles Deleuze e Claire Parnet, Dialogues

[Texto I]

Cartogra  a: uma de  nição provisória

Para os geógrafos, a cartogra  a - diferentemente do mapa, representação de um todo estático - é um desenho que 
acompanha e se faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da paisagem.

Paisagens psicossociais também são cartografáveis. A cartogra  a, nesse caso, acompanha e se faz ao mesmo tempo 
que o desmanchamento de certos mundos - sua perda de sentido - e a formação de outros: mundos que se criam 

para expressar afetos contemporâneos, em relação aos quais os universos vigentes tornaram-se obsoletos.
Sendo tarefa do cartógrafo dar língua para afetos que pedem passagem, dele se espera basicamente que esteja 

mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, atento às linguagens que encontra, devore as que lhe parecerem 
elementos possíveis para a composição das cartogra  as que se fazem necessárias.

O cartógrafo é antes de tudo um antropófago.

[Texto II]

O cartógrafo

A prática de um cartógrafo diz respeito, fundamentalmente, às estratégias das formações do desejo no campo social. 
E pouco importa que setores da vida social ele toma como objeto. O que importa é que ele esteja atento às estraté-

gias do desejo em qualquer fenômeno da existência humana que se propõe perscrutar: desde os movimentos sociais, 
formalizados ou não, as mutações da sensibilidade coletiva, a violência, a deliqüência... até os fantasmas incons-

cientes e os quadros clínicos de indivíduos, grupos e massas, institucionalizados ou não.
Do mesmo modo, pouco importam as referências teóricas do cartógrafo. O que importa é que, para ele, teoria é 

sempre cartogra  a - e, sendo assim, ela se faz juntamente com as paisagens cuja formação ele acompanha (inclusi-
ve a teoria aqui apresentada, naturalmente). Para isso, o cartógrafo absorve matérias de qualquer procedência. não 
tem o menor racismo de freqüência, linguagem ou estilo. Tudo o que der língua para os movimentos do desejo, tudo 

o que servir para cunhar matéria de expressão e criar sentido, para ele é bem-vindo. Todas as entradas são boas, 
desde que as saídas sejam múltiplas. Por isso o cartógrafo serve-se de fontes as mais variadas, incluindo fontes não 
só escritas e nem só teóricas. Seus operadores conceituais podem surgir tanto de um  lme quanto de uma conversa 

ou de um tratado de  loso  a. O cartógrafo é um verdadeiro antropófago: vive de expropriar, se apropriar, devorar e 
desovar, transvalorado. Está sempre buscando elementos/alimentos para compor suas cartogra  as. Este é o critério 

de suas escolhas: descobrir que matérias de expressão, misturadas a quais outras, que composições de linguagem 
favorecem a passagem das intensidades que percorrem seu corpo no encontro com os corpos que pretende entender. 
Aliás, “entender”, para o cartógrafo, não tem nada a ver com explicar e muito menos com revelar. Para ele não há 
nada em cima - céus da transcendência -, nem embaixo - brumas da essência. O que há em cima, embaixo e por 

todos os lados são intensidades buscando expressão. E o que ele quer é mergulhar na geogra  a dos afetos e, ao mes-
mo tempo, inventar pontes para fazer sua travessia: pontes de linguagem.

Vê-se que a linguagem, para o cartógrafo, não é um veículo de mensagens-e-salvação. 
Ela é, em si mesma, criação de mundos. Tapete voador...



Veículo que promove a transcrição para novos mundos; novas formas de história.
 Podemos até dizer que na prática do cartógrafo integram-se história e geogra  a.

Isso nos permite fazer mais duas observações: o problema, para o cartógrafo, não é o do falso-ou-verdadeiro, nem o do 
teórico-ou-empírico, mas sim o do vitalizante-ou-destrutivo, ativo-ou-reativo. O que ele quer é participar, embarcar na 
constituição de territórios existenciais, constituição de realidade. Implicitamente, é óbvio que, pelo menos em seus mo-
mentos mais felizes, ele não teme o movimento. Deixa seu corpo vibrar todas as freqüências possíveis e  ca inventando 

posições a partir das quais essas vibrações encontrem sons, canais de passagem, carona para a existencialização. 
Ele aceita a vida e se entrega. De corpo e língua.

Restaria saber quais são os procedimentos do cartógrafo. Ora, estes tampouco importam, pois ele sabe que deve “inven-
tá-los” em função daquilo que pede o contexto em que se encontra. 
Por isso ele não segue nenhuma espécie de protocolo normalizado.

O que de  ne, portanto, o per  l do cartógrafo é exclusivamente um tipo de sensibilidade, que ele se propõe fazer pre-
valecer, na medida do possível, em seu trabalho. O que ele quer é se colocar, sempre que possível, na adjacência das 
mutações das cartogra  as, posição que lhe permite acolher o caráter  nito e ilimitado do processo de produção da 

realidade que é o desejo. Para que isso seja possível, ele se utiliza de um “composto híbrido”, feito do seu olho, é claro, 
mas também, e

simultaneamente, de seu corpo vibrátil, pois o que quer é aprender o movimento que surge da tensão fecunda entre 
 uxo e representação:  uxo de intensidades escapando do plano de organização de territórios, desorientando suas 
cartogra  as, desestabilizando suas representações e, por sua vez, representações estacando o  uxo, canalizando as 

intensidades, dando-lhes sentido. É que o cartógrafo sabe que não tem jeito: esse desa  o permanente é o próprio motor 
de criação de sentido. Desa  o necessário - e, de qualquer modo, insuperável - da coexistência vigilante entre macro e 

micropolítica, complementares e indissociáveis na produção de realidade psicossocial. Ele sabe que inúmeras são as es-
tratégias dessa coexistência - pací  ca apenas em momentos breves e fugazes de criação de sentido; assim como inúme-

ros são os mundos que cada uma engendra. 
É basicamente isso o que lhes interessa.

Já que não é possível de  nir seu método (nem no sentido de referência teórica, nem no de procedimento técnico) mas, 
apenas, sua sensibilidade, podemos nos indagar: que espécie de equipamento leva o cartógrafo, quando sai a campo?

Manual do cartógrafo

É muito simples o que o cartógrafo leva no bolso: um critério, um princípio, uma regra e um breve roteiro de preocupa-
ções - este, cada cartógrafo vai de  nindo e rede  nindo para si, constantemente. O critério de avaliação do cartógrafo 

você já conhece: é o do grau de intimidade que cada um se permite, a cada momento, com o caráter de  nito ilimitado 
que o desejo imprime na condição humana desejante e seus medos. É o do valor que se dá para cada um dos movimen-

tos do desejo. Em outras palavras, o critério do cartógrafo é, fundamentalmente, o grau de abertura para a vida que 
cada um se permite a cada momento. Seu critério tem como pressuposto seu princípio.

O princípio do cartógrafo é extramoral: a expansão da vida é seu parâmetro básico e exclusivo, e nunca uma carto-
gra  a qualquer, tomada como mapa. O que lhe interessa nas situações com as quais lida é o quanto a vida está encon-
trando canais de efetuação. Pode-se até dizer que seu princípio é um antiprincípio: um princípio que o obriga a estar 

sempre mudando de princípios.
 É que tanto seu critério quanto seu princípio são vitais e não morais.

E sua regra ? Ele só tem uma: é uma espécie de “regra de ouro”. Ela dá elasticidade a seu critério e a seu princípio: o 
cartógrafo sabe que é sempre em nome da vida, e de sua defesa, que se inventam estratégias, por mais estapafúrdias. 

Ele nunca esquece que há um limite do quanto se suporta, a cada momento, a intimidade com o  nito ilimitado, base 
de seu critério: um limite de tolerância para a desorientação e a reorientação dos afetos, um “limiar de desterritoriali-
zação”. Ele sempre avalia o quanto as defesas que estão sendo usadas servem ou não para proteger a vida. Poderíamos 

chamar esse seu instrumento de avaliação de “limiar de desencantamento possível”, 
na medida em que, a  nal, trata-se, aqui, de avaliar o quanto se suporta,

em cada situação, o desencantamento das máscaras que estão nos constituindo, sua perda de sentido, nossa desilusão. 
O quanto se suporta o desencantamento, de modo a liberar os afetos recém-surgidos para investirem outras matérias 

de expressão e, com isso, permitir que se criem novas máscaras, novos sentidos. Ou, ao contrário, o quanto, por não se 
suportar esse processo, ele está sendo impedido. É claro que esse tipo de avaliação nada tem a ver com cálculos mate-

máticos, padrões ou medidas, mas com aquilo que o corpo vibrátil capta no ar: uma espécie 



de feeling que varia inteiramente em função da singularidade de cada situação, inclusive 
do limite de tolerância do próprio corpo vibrátil que está avaliada. A regra do cartógrafo 
então é muito simples: é só nunca esquecer de considerar esse “limiar”. Regra de prudên-

cia. Regra de delicadeza para com a vida. Regra que agiliza mas não atenua seu prin-
cípio: essa sua regra permite discriminar os graus de perigo e de potência, funcionando 
como alerta nos momentos necessários. É que, a partir de um certo limite - que o corpo 

vibrátil reconhece muito bem - a reatividade das forças deixa de ser reconversível em ati-
vidade e começa a agir no sentido da pura destruição de si mesmo e/ou do outro: quando 
isso acontece, o cartógrafo, em nome da vida, pode e deve ser absolutamente impiedoso.

De posse dessas informações, podemos tentar de  nir melhor a prática do cartógrafo. A  r-
mávamos que ela diz respeito, fundamentalmente, às estratégias das formações do desejo 
no campo social. Agora, podemos dizer que ela é, em si mesma, um espaço de exercício 

ativo de tais estratégias. Espaço de emergência de intensidades sem nome; espaço de incu-
bação de novas sensibilidades e de novas línguas ao longo do tempo. A análise do desejo, 

desta perspectiva, diz respeito, em última instância, à escolha de como viver, à escolha dos 
critérios com os quais o social se inventa, o real social. Em outras palavras, ela diz respeito 

à escolha de novos mundos, sociedades novas. 
A prática do cartógrafo é, aqui, imediatamente política.

Trechos de Suely Rolnik: Cartogra  a Sentimental, Transformações contemporâneas do desejo, 
Editora Estação Liberdade, São Paulo, 1989.

 o texto fala através do espaço vazio existente entre as palavras
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 Habitats de descompreensão e descompressão

As imagens-nuas arrastam consigo conteúdos não conscientes de sentido, de não consciência, mas não do incons-
ciente freudiano. A introdução das noções de «força» e «inconsciente» modi  cou os conceitos clássicos da fenome-
nologia, principalmente os de «visível» e «invisível».
   Existe uma confusão entre o estatuto do invisível e dos seus níveis ontológico e fenomenológico a que 'Merlô 
Pomtí' não conseguiu dar uma resposta de  nitiva. Ele não identi  ca totalmente o invisível com o inconsciente, 
deixando indeterminada essa de  nição, ou remete o visível para a fenomenologia e o invisível para a ontologia. 
para J.Gil o invisível “é o experimentar de modo inconsciente, é um experienciar para além da consciência". Existe 
assim, segundo Zé Gil, um risco em deixar suspensa a apreensão do invisível da presença do visível. Para ele a per-
cepção do invisível é uma “visibilidade segunda”, é o “avesso” do visível (o forro deste).  Para José Gil a percepção 
estética, enquanto sistema perceptivo instável é revelada através das “pequenas percepções”. Estas são sensações 
ín  mas, imperceptíveis situadas no centro da própria percepção, também de  nidas por «fenômenos de fronteira 
ou de limiar» e são fenômenos “não- conscientes” para os quais terá de ser formulado um novo conceito de ex-
periência, mas não a experiência do sujeito consciente. O fenômeno «não-consciente» da comunicação artística 
caracteriza-se por ser próprio de «fenômenos de limiar» ou de fronteira. Estes fenômenos são apreendidos numa 
primeira aproximação como pertencentes ao campo das pequenas percepções e não possuem espaço de operativi-
dade próprio, pois dependem em geral do movimento destas por se situarem na fronteira que separa e sobrepõe a 
consciência e o inconsciente. A ideia do “não-consciente” implica, através das pequenas percepções a consideração 
das forças e não das formas, ou do modo como as primeiras se inscrevem nas segundas, revelando-nos um fenô-
meno artístico de  nido por uma percepção de forças.
   Na articulação da noção de “força” e de noção de “pequenas percepções”, reside a autonomia conferida ao invisí-
vel, segundo José Gil, o que não acontecia em Merleau Ponty, onde o invisível (polo negativo) dependia do modelo 
perceptivo do visível (polo positivo). As noções de “força” e “intensidade” vêm assim transformar as noções clássi-
cas de “visível” e “invisível” . 

   “ A experiência estética é antes de mais nada uma experiência especí  ca de dissolução do sujeito. É uma ex-
periência de forças e intensidades, porque implica processos de intensidade e génese de formas que constituem a 
própria emergência dos signos. Sou contra uma estética que semiotiza completamente a obra, porque me parece 
que o que se joga na obra de arte é precisamente como nascem, como se formam os signos” (José Gil) 

   “O olhar está sempre em oscilação entre uma percepção das formas tal como elas se apresentam e uma percepção 
que não é trivial. Esse equilíbrio instável é próprio da estética. Olhamos para um quadro e vemos aquilo que nos 
é dado pela percepção trivial. De repente o olhar tem uma espécie de vertigem e passa para um outro olhar, é aí 
que a percepção deixa de ser trivial e se torna estética. Ao mesmo tempo aparecem as pequenas percepções, que 
não são da ordem da claridade perceptiva, estão (tal como o inconsciente) no centro da claridade e da consciência, 
mas são estas pequenas percepções as vias de acesso que revelam os outros sistemas perceptivos meta-estáveis. ” 
(José Gil) 

"Numa palavra, os “fenômenos de fronteira” referem-se, antes de mais, à fronteira que separa e sobrepõe consciên-
cia e inconsciente.
(...)

Trata-se, para além das ciências humanas, de ir ao encontro da “experiência” que constantemente nos invade, em 
nós se impregna e atinge o inconsciente. Eis um primeiro traço paradoxal dessa“experiência”: ela assola-nos sem 
que demos por isso, experienciamo-la sem dela ter consciência, apercebemo-nos das modi  cações que sofremos já 
depois de a termos sofrido. É preciso uma “sensibilidade” muito especial e aguda para sentir o tipo de in  uência 
(de força) que, numa conversa anódina, o nosso interlocutor está a exercer  sobre nós. Normalmente, passa desper-
cebida." (José Gil) 

foto: Roberta Fofonka



"Quem é que respira?"  (dança?)

"Ouço de vez em quando as pessoas falando "eu respiro", ou "a minha respiração".
Estou convencido hoje que quem declara isso está equivocado e iludido pelo próprio ego. Se você observar a respira-
ção sem enhuma interferência
só poderá constatar que existe 'algo' que respira no seu corpo, mas esse 'algo' com certeza não é você. O máximo 
que se pode a  rmar é "meu corpo é respirado"...
Se olharmos mais de perto poderemos distinguir três situações da respiração em relação a nós mesmos.
A primeira forma de respirar é automática e inconsciente. A maior parte do tempo a respiração se dá à nossa reve-
lia, sem que saibamos da sua existência.
É a respiração inconsciente e involuntária.
Essa respiração pode passar a ser observada por você, mas quando você passa a observá-la, ela pode ser chamada 
de respiração automática consciente.
Você sabe que está respirando e assiste a ela como se fosse um espetáculo externo, sem nenhuma intervenção sua. 
(está ok saber que ao perceber algo já muda)
A terceira forma consiste em modi  car o ritmo respiratório, acelerando-o ou, pelo contrário, retendo seu  uxo, por 
meio da sua vontade.
...
A distinção entre a respiração automática e a voluntária encontra diferenças na estrutura do sistema nervoso cére-
bro espinal.
A primeira tem vários centros situados no bulbo raquidiano, a segunda situa seu centro no córtice cerebral.
Teríamos então aqui uma evidência da existência de uma entidade individual que chamamos de eu ou ego e que 
tem o poder de interferir 
em movimentos automáticos do sistema nervoso. Quem seria essa entidade?
Por outro lado, a observação consciente, sem intervenção, parece ser efetuada igualmente por esse eu.  
A questão que se apresenta é "quem" desencadeou e mantém durante vinte e quatro horas por dia, até o  m de 
nossa existência, esse ritmo respiratório,
sem que seja necessária a nossa intervenção.

...

A cada movimento de inspiração o nosso tórax invade o espaço externo, que diminui, enquanto isso, o espaço inter-
no aumenta na mesma proporção.
Mas podemos perguntar: existe realmente espaço interno e externo? Não será o mesmo espaço, com a única diferen-
ça que um se enche de ar e  o outro se esvazia?
Aliás, não será não apenas o mesmo espaço, mas também o mesmo ar? Não haverá aqui uma evidência  siológica 
e física da identidade entre sujeito e objeto, da ilusão
da existência de qualquer dualidade?
E quando acaba o movimento da respiração, com ele não estarão desaparecendo também a ilusão da dualidade 
sujeito-objeto, assim como a miragem da existência de um tempo?"

 Pierre Weil - A Entrega - amarelinhos meus

“A relação com o espaço – 
a maneira como o meu corpo se conecta com o espaço, 

como o espaço entra no meu corpo – 
me traz a sensação de uma prática espiritual.”

Marina Salomon



 imagem tempo movimento

O movimento remete sempre a uma mudança, migração, a uma
variação sazonal. É a mesma coisa para os corpos: a queda de um

corpo supõe um outro que o atrai e exprime uma mudança no todo
que os compreende a ambos. [...]. Nosso erro está em acreditar que o

que se move são elementos quaisquer exteriores às qualidades. Mas as
próprias qualidades são puras vibrações que mudam ao mesmo tempo

que os pretensos elementos se movem (DELEUZE, 1985, p. 18).

- -  - - -

É que e o esquema sensório-motor já não se exerce, mas também não
é ultrapassado, superado. Ele se quebra por dentro. Quer dizer que as
percepções e as ações não se encadeiam mais, e que os espaços já não

se coordenam nem se preenchem. Personagens, envolvidas em
situações óticas e sonoras puras, encontram-se condenadas à

deambulação ou à perambulação. São puros videntes, que existem tão
somente no intervalo de movimento [...]. É aí que se dá a reversão: o
movimento já não é somente aberrante, mas a aberração vale agora
por si mesma e designa o tempo como sua causa direta. [...]. Não é

mais o tempo que depende do movimento, é o movimento aberrante
que depende do tempo. A relação situação sensório-motora/imagem

indireta do tempo é substituída por uma relação não-localizável
situação ótica e sonora pura/imagem-tempo direta (DELEUZE, 2009, p.

55)

DELEUZE, Gilles. Cinema 1: a imagem-movimento. São Paulo: Brasiliense, 1985.

______. Cinema 2: a imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2009.

foto: Roberta Fofonka



 'que as palavras deixem de fazer texto'

A exclusão da palavra erro do vocabulário da dança (e da acadimia) parece levar a um local especí  co de relação e 
materialidade, nos protegendo dos perigos 'busca  m' e nos aproximando da intensidade dos 'meios pelos quais'. A 
Técnica de Alexander aparece como um meio pelo qual o butoh  oresce em minha prática, através de seus conceitos 
tais como inibição e 'medios por los quales' y trabalho sobre si mesmo, coloca-me próximo ao lugar 'ser dançado' que 
o butoh propõe, assim como a relação não dependente e ou buscadora de forma assim como da ideia de que existe o 
butoh de cada um(que não é de um) que por sua vez está em permanente devir.

A radicalidade e profundidade dos termos incorporados levam a cabo uma reorganização do sistema neuromuscu-
lar, assim como endócrino e digestivos, reorganizando de maneira única o sistema-corpo envolvido nas práticas que 
proporcionam estas mudanças. (with out organ izing?)
- Onde Artaud colecionava seus pedaços? -

 Educação Somática em especial Técnica Alexander, Meditação em especial Vipassana, Transculturalidade, Psicologia 
Transpessoal, Contato Improvisação, Arte Conceitual, Butoh, Antroposo  a, Filoso  a da Diferença, Alimentação Natu-
ral .
os meios pelos quais a dança surge podem vir a ser aqueles que criam as condições para que a dança possa aconte-
cer de formas únicas.

, em outras palavras poderia dizer
que, a princípio, não seria possível dançar numa aula convencional com exercícios preparatórios e que esta serviria 
para treinar o corpo para a hora da dança, mas ora, se o treinamento do corpo for preparar-se para outro momento 
que não o espaçotempoagora
certamente quando o momento chegar o corpo não estará muito bem preparado para usufruir ou lidar com ele. 
kOu nãok de repente isso prepara o / a criatura para não precisar pensar no corpo e deslocar seu pensamento para 
pensar no corpo por cima da sua não-necessidade de fazê-lo. Mas na história que persigo, digo que nosso treino é 
não-saber, esquecer a forma e se concentrar no processo de busca, acessar o desejo por trás do desejo por trás do 
desejo e ser dançado por algo que vai além daquilo que acontece no environment especí  co do momento presente 
mas que se relaciona com ele.

a hibridização da dança com a vida propõe uma relação abundante em re  exão, uma vez que o corpo se engaja num 
estado de presença despreocupado com seu
 m, mas interessado no processo, acaba tornando mais intensa sua habilidade de dançar mais, por mais tempo, com 

mais possibilidades e cores de estados especí  cos e ao mesmo
tempo trabalha desde esta percepção na mudança do environment que não aproxima a arte da vida para seu contrá-
rio.

me parece que o butoh é pesquisa (estou soltando o tripalium)  de uma vida. Uma vida engajada neste tipo de entre-
ga, onde a realização de um texto ou obra que aja num sentido-de  nição
apareceria como um contra-senso total.

desta forma, buscar o  m não faz tanto sentido quanto permanecer e prolongar o meio pelo qual a coisa se dá.

A saber que as escápulas são propulsoras da escrita mas que por sua vez estão interligadas a um controle primário 
de ação, neste sentido,  uir uma escrita butoh (corpo de bueiro,  uir numa escrita corpo de bueiro...)
não seria embarcar nesta viagem que fazemos agora? com a tensão na mandíbula especí  ca para cada um para cada 
momento?, talvez a forma de escrita que mais toque no ponto crucial tenha em si um potencial diferente e uma 
relação com o perigo de não ser acessível a qualquer um a qualquer momento.



me parece que escrever é treinar butoh(corpo de bueiro), e treinar butoh poderá nos afastar deste.

Então aqui se fará a partir de agora também uma tentativa, ou melhor, uma busca e é isso disso que se trata, de uma 
escrita debueitroh. A saber, coloco o teclado no touch screen, busco a integração dos olhos com a pele, e da pele com 
o seu entorno.

um pouco antes, cai bem traçar, um, paralelo, entre a possibilidade de editar e ou apagar um texto e a impossibilida-
de de fazer isso com o corpo que dança de uma mesma forma. Para trabalharmos os impressos corporais nos reme-
temos a uma relação de outra ordem, outro tempo. as sinapses dão muita informação de ida e volta ao
nosso sistema de controle consciente e a maior parte do processo é inconsciente por assim dizer.
quando Hijikata buscou a memória de sua infância para ser dançado, não foi através da lembrança, mas através de 
um acesso às coisas que lhe foram inconscientes na época, e que agora habitam uma mesma zona mas produzem 
dança, não sabendo exatamente o que lhe move mas observando e buscando isso tudo que atravessa o corpo e que 
nossa percepção usual não é capaz de alcançar. Somos demasiado lentos em nossa faculdade de formular palavras 
para de  nir as coisas em comparação com o caminho que percorre o som destas palavras, ou seja, o corpo foi afeta-
do antes pelo som do que pelo signi  cado.
Estar neste lugar anterior à essa etiqueta da realidade me parece uma chave importante para esta pesquisa.

Mas bueno, ainda não estou/estamos nem mesmo perto de uma escrita-butoh. Nomeie algo e terá matado sua pos-
sibilidade de mudança, a realidade do universo é constante mudança e impermanência, olhar por muito tempo para 
uma cadeira faz com que esta deixe de sê-lo, para em seguida retornar a sê-lo com outra qualidade, assim em resu-
mo não há a busca de uma possibilidade surreal da realidade mas sim um retorno ao que é cru na realidade depois 
de termos desfocado para focar de novo o ato em questão, seja ele paragem ou movimento, movimento interno ou 
externo, seja semente ou  or, útero ou terra, morte ou moer-te ou  m, ou céu ou mar, com claridade de recôncavos 
ou obscuridade de luminescências inertes ou  ertes de anjos loucos sob a luz do luar num meio-dia em tóquio no 
quintal de Garibaldi-RS, e trocando o ou por e /

    A buscar o joelho do mundo, a reconhecer o mundo no corpo, o corpo no joelho o mundo no próprio no joelho. 
Feldenkrais e Alexander, Jung, Kaprow, Joseph Campbell, Goenka, Pierre Weil, Paxton, Hijikata, Artaud, Rudolf Steiner, 
Espinosa, Brandon Brazier, caras que  oresceram ao encontrar a certeza da incerteza e saber intuir sentir pensar que 
o corpo não se resume àquilo que já foi descoberto, e assim se colocaram a buscar.
E aceitaram a premissa difícil de aceitar, que é buscar mais para com isso aumentar aquilo que não se sabe.
Em outras palavras é aumentar a percepção da parte do iceberg que está acima da superfície sabendo que com isso 
cresce exponencialmente a parte que está abaixo.
Respeitar o mistério e desfazer a ilusão de que temos escolha através da investigação e do suposto livre-arbítrio nos 
coloca como criaturas atuantes através do não-fazer e potentes porque abrimos mão da força, e que assim desapega-
dos de tal forma permitimos o  uxo da vida passar.
Este sim dando nossas formas passageiras, este sim nos respirando, a vida nos respira, não o contrário.

Assim como o olho está mais para pele os poros estão mais para olhos se abrindo.

A memória e o desejo como ganchos que nos ancoram no passado e no futuro, respectivamente. Assim, trabalhar 
com uma espécie de amnésia e uma espécie de ausência
de expectativa e desejo traz um estado interessante, onde o momento presente, a linha  na limite entre passado e 
futuro conjuga o corpo em processo de gerúndio.
O instante anterior foi aniquilado, o seguinte nasce como uma experiência com o desconhecido.

Estóicos - Tudo é Corpo - Não é uma metáfora/Não há - Anímico - O Objeto Aguarda Seu Destino - Não Aguarda - Está 
em pátina - Há Encontro - Entre

foto: André Olmos



"mais o processo, o rito, a interação e menos o resultado estético  nal"  -  Conceito do Happening 

-----

Os processos  siológicos involuntários sendo agora o cerne principal da atenção do indivíduo, o engajamento 
com este processo desencadeando a relação-dança.

O criativo yang e o receptivo yin. O que aparece quando habitamos um extremo carregando o outro? Uma opo-
sição complementar, sem peleia, a tal prontidão-passiva.
Receptivo ao agir. Ativo ao receber. Dar E Receber são o trabalho real do artistat.

Artistat = Artista + Habitat

 re  exão cervical

Rocha está para esqueleto como o musgo está para músculo e o rio que passa está para a circulação, 
com seu paradoxo dentro-fora atuante.
(insight do Maílson em aula no Grupo Experimental)

Temos um umbigo. O Umbigo uma vez esteve conectado a um ser maior que nos continha e alimen-
tava.

Hoje penso em liberar o tentáculo de meu umbigo ao espaço, 'tan chen' chamam os japas.

Senti em prática corporal especí  ca (Teatro Físico da Fase Final de Grotowski) que do umbigo pra 
cima eu era como o Ar, deste para baixo como a Terra,
a água percorria todo interior de m'eu' corpo levando  uidos e algo dentro da minha coluna transmu-
tava a madeira em fogo de baixo para cima.

Percebi a dança como uma relação entre energia masculina e feminina, o criativo e o receptivo; e per-
cebi a possibilidade de acessar arquétipos que conduzem o corpo. A linha tênue do entre 

- - -

A abertura e porosidade proveniente da prática sensível da dança pode proporcionar choques no 
encontro com determinados estímulos, e algo que não nos é  
querido pode atravessar este corpo.

foto: André Olmos



Primeiro medo: o desconhecido.

Relações:
 abrir-se é matar o medo. Tudo que há no mundo é um 'pequeno tirano'(ver Castañeda)
perto da força da interação TerraCéu que pode  uir no corpo. Assim, podemos nos tornar 'transparentes'

Re  nar a tal ponto a conexão corporal que nos faça perceber um ímã em cada microponto do corpo, com 
diferentes atrações entre si e em relação ao entorno,
para dentro e para fora.

Mais uma vez com as canções tradicionais do fase última do Grotowski, me aparecem as semelhanças ' Ser 
cantado SÍMBOLO DE IGUAL Lembrar da música '
com a memória de Hijikata. Lembrar na célula.

A dança 'mundou' e encontrou um ritmo-ordem-caos especí  co quando intentei a m'eu corpo que tivesse 
um útero: a sensação de visceralidade aumentada e de conexão com a terra pela linha AM (Anterior Medial 
- Terra - GDS) do corpo.

 Ser dançado, ter acesso às forças, relação com energias e arquétipos, ampliação do frame da percepção, re-
lação com campos vibratórios especí  cos. Me parece que o laburo está, primeiro, em abir espaço para sentir 
a força 'bater'. Manter a onda  uindo com o mínimo de contenção possível - uma zona híbrida onde está 
tudo 'normal' mas por dentro tem algo muito extático acontecendo.

No  m, é como se pudéssemos condensar o 'espírito' e a ação concreta cotidiana é o que nos apresenta 
como lugar de atuação.

Se deixar levar pela 'força' não é se deixar levar por qualquer coisa, nada tem a ver com seguir a música. A 
linha que se cria ao se relacionar com a entrega e o
controle em relação à 'força' é a linha que nos conecta ao entrelaçamento de energia dos encontros 'espiritu-
ais'.

Você escava coisas com o canto, assim como é o próprio canto que vai abrir espaços em você.

Grotowski falava da Ação, Que nada tem haver com a ação convencional e mesmo a ação praticada no 
teatro.

O que eu entendi dessa história é que não tem haver com um estado, porque o estado está mais para uma 
atmosfera, e não tem haver com a ação cotidiana ou teatral no sentido da produção de um gesto, de uma 
realização simbólica, que está mais atrelada à sua função. Me parece que a palavra verticalização tem uma 
certa proximidade com o que penso ser a Ação, um impulso interior que se manifesta forma como conse-
quência.

"- Não sei, cantar é algo muito especial, eu acesso uma memória transcendente, ou seja, algo que vai além 
daquilo que acredito ser eu mesmo, é como se estivessem comigo todos os antepassados
que já cantaram essa mesma canção, e o faziam enquanto trabalhavam, era uma cantoria de trabalho, e 
essa não-separatividade em que vozcorpo é ação me vem quando eu canto em trabalho; mas daí é fácil eu 
escorregar pra um terreno fantasioso e interpretativo, cair  na memória da linguagem do livro e da imagem 
mental, não é a isso que me re  ro, o que me re  ro, é algo mais simples e concreto, algo bem físico. Ainda 
assim é fácil escorregar..., no  m, sei que cantar é algo muito maior que cantar, mas no  m
 m mesmo estar cantando com meu grupo é estar cantando com meu grupo e nada mais...

É como 'achatar' o 'espiritual', tomando a força à ação concreta, ainda que eu esteja guiando ao ser guiado.
Sobre estados, me parecem uma interação corpomente em relação à percepção e ao engajamento e permis-
são em relação ao movimento e ou paragem e em relação a conexões

foto: André Olmos



especí  cas com o que está para dentro da pele e o que está para fora dela / estados como combinação de fatores 
corpomente em interação; intuição; sentimento; sensação; pensamento; e tudo corpo. Então eu comecei depois de 
muita prática com o Tótum Teatro, a encontrar estados especí  cos e entender como entrar e sair deles, pude dar 
nomes e perceber que cores tinham e que condições eram necessárias para que se manifestassem, com o tempo as 
condições  caram de mais fácil acesso.  Eu entendi como estar numa 'trip', romper e saltar para outra 'trip' com-
pletamente diferente, e também como carregar o resíduo da 'trip' anterior para uma nova. Mas em seguida desta 
pesquisa eu comecei a estudar um pouco mais e isso me levou a trocar a ideia que eu tinha de colecionar estados 
por uma ideia de que um estado é apenas uma passagem para outro. Isso mudou tudo. Mas além de tudo, o que 
mudou? Me parece que o contexto cresce mais, que que meu apego aos lugares potentes que conheço diminui, que 
a descoberta se agiganta e a atualização daquilo que me proponho se enriquece, me torno tão importante quan-
to qualquer outro do espaço em que me encontro, seja o outro aparentemente animado ou não, ainda que possa 
entender que eu esteja com um papel diferente e que as diferenças são aquilo que nos torna conectados e não o 
contrário; qual foi o performer que foi pro canto do espaço de atuação e  cou ali por tempo demasiado até que as 
pessoas se dessem conta da parede, as ranhuras, o rodapé, o této, ad in  nitum?"

Voluntário         Involuntário
                      |                        quem observa?
                      |      butoh           /
 observador   | ------------------ /
                      |      circulação, digestão, sistema nervoso autônomo
                     |
respiração     |      respiração
movimento    |      movimento
                      |
                   \     /
                    \   /
córtex           \ /          bulbo
         
                     0

        "bulbo cortexano"

- - -- - -

O bulbo raquidiano é constituído de regiões que controlam as funções vitais como ritmo cardíaco, vasoconstrição, 
respiração...

O córtex cerebral é responsável pela percepção, as emoções e os atos voluntários, ele recebe e interpreta todas as 
informações dos órgãos dos sentidos, sendo também ele a estrutura responsável pelo pensamento, aprendizagem, 
linguagem, consciência, memória e inteligência. [a pesquisa se dá nas zonas que burlam essa separação ]

respiração (ver Pierre Weil)

respiração (ver pierre weil)
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AHORA ESTAMOS EN VíAS DE TRIDI-
MENSIONALIZAR O PENSAMENTO 
DUAL< MESCLAR< CONTAMINAR< ETC>



 para uma re  exão 
sobre 

a pesquisa da não-forma
este

corpo-continente
com

 ssuras
não

pode 
ser

re-feito
com imagens nítidas

 qué trae un cuerpo que baila su danza como si fuera la última danza de su vida?

La danza de la oscuridad[1]: la presencia del Butoh en la
concepción estética de Israel Galván

Silvia Canarim[2]
Universidad de Sevilla

[Colchetes que no son los números = Ale]

             
            Más que una danza, el Butoh es un movimiento artístico-  losó  co que nació a  nales de los años cin-
cuenta en un Japón destruido por la II Guerra Mundial. Una época en que la sociedad japonesa buscaba una 
nueva identidad a medio camino de su tradición cultural y los valores occidentales impuestos tras la conquista 
de los Estados Unidos[3].
En esta búsqueda, los artistas implicados tuvieron que mirar hacia sí mismos, hacia sus entrañas y sacar de allí 
las preguntas y respuestas a cerca del nuevo ciudadano japonés: este nuevo ser que renacía de las cenizas de un 
país y de un pueblo destrozados física, espiritual y psicológicamente. Tras presenciar aquellos hombres y mu-
jeres con sus cuerpos y sus vidas des  gurados por las bombas, ya no era posible expresar su arte de la misma 
manera que antes.
            En 1959, Tatsumi Hijikata realizó el primer espectáculo reconocido más tarde como el marco inaugural 
de este arte: Kimjiki (Colores prohibidos). La nueva experiencia estética utilizaba además del lenguaje de la 
danza, elementos del teatro, del cine, de la fotografía, de las artes plásticas y del performance, constituyéndose, 
de esta manera en una forma de expresión plural donde la cultura tradicional japonesa se mezclaba con mani-
festaciones artísticas y corrientes de pensamiento occidentales como, por ejemplo, el minimalismo y el expresio-
nismo alemán.
La propuesta de Hijikata no era la de crear e instituir nuevos pasos de danza, ni seguir o contraponerse a una 
escuela preexistente. Lo que pretendía era investigar nuevas cuestiones acerca del nuevo cuerpo/ciudadano 
japonés colapsado por la postguerra, explotando nuevas posibilidades de percepción y expresión todavía no 
desarrolladas. Él buscaba una forma de expresión que tradujera las inquietudes de este nuevo individuo que 
intentaba reconstruir su vida a partir de la destrucción y de la muerte. En este sentido –como no podía ser di-
ferente en un arte engendrado en tal contexto– la temática del arte Butoh se centró en cuestiones primordiales 
del ser humano como el sentido de la vida, la muerte, la memoria ancestral, la soledad y la sexualidad.
El Butoh no tiene una técnica especí  ca, ni se enseña en instituciones formales de danza –aunque hoy en día 
hay algunos centros que se dedican a cultivarlo utilizando un aprendizaje que no coincide con la enseñanza 
tradicional de la danza–. En su  losofía original se observan, entre otros aspectos, la no estipulación de reglas y 
movimientos predeterminados. Por lo tanto, los artistas se dedican a encontrar un camino intermedio entre la 
investigación corporal y psíquica. , el bailarín de Butoh busca su propia manera de 



moverse. Lo importante no es “cómo” uno se mueve y sí “porqué” [un, porqué  losó  co pero físico, no comprendi-
do de todo, quiçá podría decir 'desde adonde'] mueve[4].
..., vacío, muerto o sea, listo para que de allí surja un movimiento nuevo, único y, probablemente, irrepetible. El 
cuerpo del bailarín de Butoh es una hoja en blanco donde historias y sensaciones serán escritas y descritas [cre-
adas y rompidas y resigni  cadas y rerompidas (o nada, solo sinestesis y el poro) desde la co-criacion del especta-
dor] desde un punto cero. [ZERO]
, el bailarín en esta danza debe estar preparado para adentrarse en lo más profundo de su inconsciente,. En la 
[...] del Butoh está la inmersión hacia lo desconocido y la entrega a lo que se pueda encontrar.
En efecto, el cuerpo del bailarín de Butoh es ambiguo.
. estados, con frecuencia, están sobrepuestos, pero también son visitados una y otra vez, dejando entrever su con-
dición mutante. Esta permanente metamorfosis, hace con que el cuerpo en el Butoh esté continuamente resigni  -
cando.[devirando] 
            Como desde su génesis, fue una expresión artística de carácter polifacético, o sea, donde con  uyeron 
distintos lenguajes –desde el teatro hasta la fotografía, pasando por las artes plásticas y el cine–, el Butoh trae 
consigo una intrínseca apertura a la innovación. En este arte, no se observa la dicotomía entre cuerpo y mente.

[1] Inicialmente, la danza Butoh fue llamada por Tatsumi Hijikata –uno de sus creadores- de Ankoku Butoh. En 
español, una de sus traducciones posibles es Danza de la Oscuridad. También encontramos las siguientes versio-
nes: Danza de las tinieblas (para el español) y Dance of Darkness (para el inglés). Según la profesora Ayami Oki-
ta, del Instituto de idiomas de la Universidad de Sevilla: “En términos generales, las palabras Ankoku y Butoh 
signi  can "oscuridad, tiniebla" y "baile, danza" respectivamente”. Para el bailarín y coreógrafo de Butoh Atsushi 
Takenouchi, "Bu" signi  ca “danzar como el viento” y "Toh" signi  ca “golpear la tierra con los pies fuertemente”.

[2] s.canarim@hotmail.com
[3] Accesible en: <www.heterogenesis.com/Heterogenesis-2/Textos/hcas/H28/Butoh.>

[4] “No estoy interesada en cómo las personas se mueven y sí, porqué se mueven” (Bausch, Pina).

foto: André Olmos



 choça

Rhea Volij em uma de suas aulas, usa imagens.
Sua voz avança no espaço, as ondas sonoras são invisíveis e sensíveis.

...ahora vos son una choça, y llueve montón…
…no infantilices la imagen…

Não se trata de uma representação da imagem pelo corpo, mas da sua realidade em afetar o corpo, 
ser corpo.

...Como hacer que la lluvia sea más visible que la casa?

- - -

O barro se desmancha com a chuva torrencial, isso me parece, mas não se trata de, a partir desta 
aparência produzir um corpo com formas retorcidas se desfazendo, como sugere também a imagem 
clássica da dança butoh tradicional. Se trata da diferença produzida no corpo que se deixa afetar pela 
imaginação, sabendo que sim, imagem é corpo.
Parece sugerir que a potência do ato de dançar-ser o devir-casa-de-barro-na-chuva se dá em algo que 
é invisível, o invisível está lá e o trabalho do bailarino é tornar isto presente, mais do que qualquer 
forma representativa; e sobre o invisível, tampouco está fora do corpo, a voz, a imagem, tudo isto é 
corpo, assim como na maioria das vezes o sangue deste corpo está invisível para quem observa.

São casas de barro, não pessoas, tampouco são casas de barro, são pessoas.
É o movimento “dentro” de um estado despersonalizado que solta a identidade e alcança o devir, este 
estado me desperta o interesse de estar cotidiano com o devir-casa-de-barro-na-chuva “dentro” de 
meus tubos que carregam sangue.
Analogias são idiotas e reconhecem o pensamento criador ao contrário, que nem a Estamira disse.
Mas e daí?

E daí que, se o espaço for o corpo, nosso corpo é o sangue do espaço.



 ao pensar nas marcas corporais como uma maneira de o indivíduo conectar-se ao universo é lógico e pertinente 
que estas sejam feitas no exato órgão que delimita esses dois espaços, a pele. (Beatriz Ferreira Pires)-

-

-

O estudo do butoh seria um mapeamento do invisível.
Um mapeamento a nível-corpo.
Se seu corpo  casse marcado...(Caetano Veloso)
Mais interessa um pensamento sobre o butoh que me leva a novos lugares de não-repetição;
Seria então uma pesquisa sobre estados corpo?
E ainda sobre suas possibilidades contextuais com base nesta arte japonesa que se assemelha à prática                
dança-pessoal-deviresca que intuo e percebo por situar-se em linhas limítrofes?

- 0 -
A.O. - 
A ALQUIMIA DA VELOCIDADE
A SOMBRA NÃO É AUSÊNCIA DA LUZ
- 0 -
“A velocidade dos objetos e do olhar ao percebê-los foi alterada e perdi o raciocínio.”
- 0 -
- Artur Omar -(transcriado)

 BUTOH então cambia para CORPO DE BUEIRO

Mas partindo, de qualquer forma, do empréstimo da trans  guração da cultura anímica, onde tudo é vivo e pul-
sa, inclusive objetos, que vão além de suas funções, que tal?
Ver o  lme com o estômago
O homem e o bicho sendo um.

- 0 -
FUDENUSHIKARA = A força do pincel
- 0 -
“A criação é uma substância nova que se vai obtendo através do processo”
“Eu sou arrastado pelo processo.”
“Não se trata de transmitir a informação mas produzir a dobra.” (Arthur Omar)
Não se trata de representar as formas através da habilidade. Mas permitir que o pincel (o gesto) se imbua da for-
ça daquilo que se quer “tocar”. Incorporar na gestualidade aquilo que é o material que se impregna e se transfor-
ma em algo que pode refazer-se no encontro.
- 0 -
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Há gente demais no mundo, é bom colocar um pouco de imaginação na parada.
Acostumar-se com o desconhecido poderá acalmar o surgimento possível da angústia ao viver a sensação de se 
estar perdido?

A sensação não é mais que um corte na corrente da consciência absoluta - G.D. (illes eleuze)
O que me atrai (Ímã) é não saber o que me atrai (mistério).

                                                                                      e de novo me pergunto se os olhos forem pele.

                                                                               -

bandeira branca en  ada em pau forte

Após o rito Pindorama, da Cia. Lia Rodrigues, sinto-me envergonhado em escrever.
O sinto por saber o quanto não é possível chegar por aqui.
Há experiências de saltos quânticos, sinto que agora isso foi o que aconteceu comigo.
Parece que minhas tripas estão pensando melhor agora.
Parece que minha inventividade, criatividade, originalidade e astúcia nada tem a ver com o trabalho que 
realmente tenho ganas de fazer. Algo como isso, um ritual coletivo, um processo híbrido de estados pri-
mevos em zona contemporânea, desde dentro, desde a carne, desde o osso.
A primeira voz que saltou do corpo do primeiro homem e da primeira mulher.
Nada representativo, sim a força em si mesma, direcionada apenas o tanto su  ciente para que caiba den-
tro das possibilidades reais do contexto.
As células abriram os olhos para o bafo, a energia invisível, a poesia concreta do invisível no corpo.
Sinto que a normalidade é uma estupidez.

Minha relação comigo-outro está mudando cada vez mais, preciso cavar os espaços para que o novo be-
bê-dança de[le]ite.

sou grato àquelxs que co-criam comigo o in  nito nos processos-dança em que estou engajado.

no início a montanha é só uma montanha; 
depois de um tempo a montanha é muito mais que apenas uma montanha; 
depois de mais tempo a montanha é apenas uma montanha.

It's a long long long long way

(Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen + Ale Riva + Caetano Veloso + Diogo Paixão)



 k tsur k n

Dance 
with 
the 

blind 
horses 
toward 

the 
horizon 
where 

we 
do 
not 

know 
yet

- Katsura Kan -
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 sitespeci  cando
Ao entrar me indicam o segundo.

Sem eguida, sigo, digo, em seguida, escuto uma colega do futuro próximo conversando acerca de ser no 
segundo, subsolo.

Aí sim.
Sem mais, devido ao ouvido atento, sigo à grama sintética, labirinto de palavras, bola de futebol, uma exposição 

na ante-sala de acesso ao lugar do curso.
A primeira palavra que vejo no meio da imensidão é um nome próprio.

Rivelino.
Vá lá.

Percebo a responsabilidade de contato com a conexão que o mundo apresenta em suas lacunas, e esse papel  venho 
cá para desdobrar, uma reeducação do olhar se apresenta já como mais um dos processos que começam antes de 

começar de fato.
Me parece conveniente o seguinte:

A veri  car que o desejo move. A veri  car que o desejo que move o desejo move com mais força;
.

O espaço são os corpos no espaço. O espaço são as práticas do espaço.
O segurança é uma parede que anda.

Leitura da materialidade também é pintura da materialidade.
Pessoa = Lugar

Um cabeção da pintura vê um quadro e sabe bem, bem sabe, que elementos estão por ali, pigmentação, agressivi-
dade de traços, cores misturadas com que cores.

Nós estamos numas de perceber a realidade cotidiana podendo fazer algo parecido, meio que re-mapeando a socie-
dade do espetáculo e aproveitando pra colocar umas linhas de subjetividade em cima.

Material labirinto = não há chegar. Encontros são performativos.
A performatividade cotidiana que já está lá, o extraordinário está na percepção, não em adereços ou implantes.

A performance sitespeci  c que se relaciona dando-se a ver por conta daquilo que já está ali.
[A pergunta seria: Quem são os usuários desta performance?]

GettingLost –  e Sensation – Afectar-se

Isso e as coisas que os sentidos não alcançam
A rua tem coisas escritas.
Reescritas e rebuscadas.

A poesia muda o sentido do caminho.
- - -

Forma-aldeia acaba por repelir o estranho
Forma-cidade acaba por cultivar o estranho

A potência e o risco de cada uma das formas me traz pensar no corpo como container de si mesmo ou como um 
ímã incondicional.

O espaço a ser compl tad .

Deriva

Deriva versus reter em casa/fábrica

(Criar desfuncionalidade – pirataria dos ‘comandos’)
Mapeamento desnorteante versus utilitarismo do trajeto

Outros motivos versus motivos pragmáticos
Exemplo: saia na rua e perceba que todas as pessoas de azul são performers.
Mapas supostamente inúteis. Usar o mapa do RJ para se locomover em Poa.



A rua é o quintal da minha casa.

A SABER QUE ANTES DE TUDO O LUGAR PERFORMA PRA MIM.

 - Continuar sonhando e acordar para a realidade -

- - -
Flanèriando

Ativar uma espécie de errância genuína, uma paulada no meio das penas descendo em slowmotion, ao contrário.
Sem a linha A de partida ou a B de chegada. Flanar ativando íma , corporeidade porosa, atravessamentos.]

Antes ou além do desejo reconhecido
Antes ou além do enganchar-se em objetivos.

Ter insights e soltar insights.
não anotar, não anotar, não anotar.

Ativou-me uma sinestesia para mover, ativo borderlinedentrofora .
Sensação pendendo pra o lado do estar de fora do mundo. Assaltos de olho no olho gerando encontros fugazes que 

rompem o simulacro da separatividade estranho estranho.
Como se por um segundo pudéssemos dizer  Te descobri 

E cagar para a necessidade do blefe social.]
Reconhecendo aquelas coisas que captam minha atenção normalmente, e por diferença de estado, reconhecendo 

uma outra camada de coisas.
Desapego à construção elucubrada de signi  cado, à construção de signi  cado, sem categoria, sem nome, árvore se 

torna massa marrom disforme pra depois se tornar uma experiência que entro em contato.
Mas daí claro, “se bobear o carro pega”.

Claro que os assaltos de cotidianidade me devolvem ao corpo seu comportamento socialmente possível, suas tensões 
vinculadas à necessidade do “blefe social”. O controle a nível intramuscular.

Que condições  se fazem necessárias para ativar estados extracotidianos e sustentar sua permanência? Que condi-
ções para compartilhar este estado ou experiência com o outro? Que condições para ativar a experiência ou estado 

no outro?
Todo lugar é uma paisagem móvel.

Não se tratava mais de questionar a normalidade, mas de fazê-lo com discrição e elegância, habitando as lacunas 
ainda não regulamentadas do comportamento social, da escolha de movimento e paragem e do tempo envolvido 

nas ações, as intenções, etc.
[ Nossa pilha acelerada encontra no engarrafamento seu oposto complementar, no entanto, a nossa capacidade de 
habitar os lugares como bolhas depende da nossa possibilidade de desapego ao estado anterior em que nos encon-
tramos, sendo ele bom ou ruim identi  camo-nos com ele, e assim não nos deixamos afetar, bueno, esse trabalho 

está pra gente criar passagens e pontes entre estados e usufruir de cada um isoladamente ou de um com o resquício 
do outro mas por que nos interessa. Penso em chamar essa possibilidade de criar poderes e como clareamento da 

nossa relação com o que seria um corpo-camaleão]
A lógica da medicina chinesa, que vê o corpo como  uxos, uma agulha num ponto reorganiza os  uxos de todo o 

corpo.
Cidade-corpo. Acupuntura na cidade.

- - -
Há chaves que nos dão acesso aos lugares e aos lugares-pessoa. Roupa especí  ca, boné, uma palavra especí  ca, 

gestualidade, etc.
Mas além disso, quais chaves que abrem a porta das outras camadas geológicas de nossos estadoscorpomente?

- - -
Etnogra  a – Coletar informações estando parado num mesmo local. Percepção de que o mundo não é um aquário, 
mas uma atmosfera na qual estou inserido, há uma negociação da presença para permanecer num mesmo local por 

muito tempo. Teste – Elasticidade - Tempo
Estrutura vigente – Container – Verticalização Hierárquica

foto: Alessandro Rivellino



Caos possível – Ímã – Horizontalidade e Proliferação Sem Medidas – Força de Vida
Um dentro do outro e o outro dentro do um.

O entre como possibilidade resultante e em eterna mutação.
Sigo criando cada vez mais interesse nas linhas de fuga que necessitam da coisa que as sustentam.

Presenti  car a descrição, neste momento, não colocar as cores da memória ou a projeção que quer entender.
A descrição já vem embalada por minha perspectiva, não há que poner ainda más, si no intensi  car qué mi per-

cepcion del mundo me muestra. Sem a necessidade de subjetivação excessiva ou produzida.
Suspender a tendência interpretativa. A descrição é o material. Não a suposição mesmo quando nos parece óbvia.
Que descrição aparece quando desloco minha opinião e acesso uma atenção distribuída? Sem quali  car ou adjeti-

var aquilo que observo?
‘Cavar’ as ações que quase não dá, mas dá.

Penso nas caixas construídas para dar visibilidade a alguma coisa, a sala de aula, o teatro, o cinema, a sala de 
exposições, o museu,...cada uma é um container com suas regras.

A pergunta volta: O que neste ambiente ou nesta ambiência ativa a mesma operação que experienciei em pesqui-
sa e agora quero dar a ver? Não é o que representa a minha experiência, mas o que ativa uma mesma operação.

A relação que engendra o acontecimento é transportada, não a reprodução do acontecimento em si.
Exemplo: Uma performance é construída dentro de uma biblioteca que possui um mezanino, os usuários da per-

formance assistem desde o mezanino as pessoas-performers catarem livros, lerem, sentarem, etc.
Ao buscar-se um novo local para realização da performance, não se busca outra biblioteca necessariamente, mas 
outro local com mezanino, supondo que é um restaurante, então a ação dos performers muda, ativando ações de 

comer porque o novo espaço con  gura esse novo tipo de ambientação.
Ao  nal, o que importa é a relação de olhar de cima, e as ações giram em torno do que o espaço contém; contém 

no sentido de ter e no sentido de ‘contener’.

Em suma 
                If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, in  nite. 

                                                                                                                                   Will B

                                                                                                              - - - -

ps: as letras que em conjunto formam palavras (itálicos últimos) e as palavras que interligadas formam frases ou formas-expressão-
-escrita foram livremente inspiradas na o  cina Sitespeci  c de Gustavo Ciríaco e Fernanda Eugénio, agosto de 2014, Rio de Janeiro 

- RJ, Brasil. 

Há também cópias, além das transcriações, antropofagismos e deglutições em processo, regurgitos a  ns./

Descobrir novos interesses passa por soltar a ideia acerca do que é exatamente aquilo que me interessa.

              Não ter lugar para chegar me retira a preocupação sobre o quanto eu avanço – Gustavo Ciríaco

foto: Alessandro Rivellino



 In  nitoé ou como conm-fun-dir-se mais

"O movimento do in  nito não remete a coordenadas espaçotemporais... O que de  ne o 
movimento in  nito é uma ida e volta, porque ele não vai na direção de uma destinação sem 

já retornar sobre si... O movimento in  nito é duplo, e não há senão uma dobra de um a outro... Há sempre 
muitos movimentos in  nitos presos uns nos outros, dobrados uns nos outros, na medida em que o retorno de um 

relança um outro instantaneamente, de tal maneira que o plano de imanência não para de tecer, gigan-
tesco tear."

deleuze em o que é a  loso  a? putaqueopariu deleuze de novo

"Voltar-se-para não implica somente se desviar, mas enfrentar, voltar-se, retornar, perder-se, 
apagar-se. Mesmo o negativo produz movimentos in  nitos: cair no erro, bem como evitar o 

falso, deixar-se dominar pelas paixões, bem como superá-las. Diversos movimentos do in  nito 

são de tal maneira misturados uns com os outros que, longe de romper o Uno-Todo do 
plano de Imanência, constituem sua curvatura variável, as concavidades e as convexidades, 

a natureza fractal de alguma maneira. É esta natureza frac-
tal que faz do planômeno um in  nito 
sempre diferente de toda superfície ou volume determinável como 
conceito. Cada movimento percorre 

todo o plano, fazendo um retorno imediato 
sobre si mesmo, cada um se dobrando, mas também dobrando outros ou deixando-se dobrar, 

engendrando retroações, conexões, proliferações, na fractalização desta in  nidade in  nitamente 
redobrada (curvatura variável do plano)... O plano é pois o objeto de uma especi  cação in  nita, 

que faz com que ele pareça ser o Uno-Todo senão em cada caso especi  cado pela seleção do 
movimento..."



 Delau a plus riva

" Tínhamos partido de oposições formais simples: Cabeça curvada-cabeça reerguida, para a forma de 
conteúdo; foto-som, para a forma de expressão. Eram estados ou  guras do desejo. Mas revelava-se que 
o som não age como elemento formal; ele determina, antes, uma desorganização ativa da expressão e, 
por reação, do próprio conteúdo. Assim, o som, em sua maneira de "escoar", acarreta uma nova  gura 
da cabeça reerguida, que se torna de ponta-cabeça. E longe de o animal estar somente do lado da cabe-
ça baixa (ou da boca alimentar), esse mesmo som, essa mesma tonalidade induzem um devir-animal e 
o conjugam com a cabeça reerguida. Não nos encontramos, portanto, diante de uma correspondência 

estrutural entre duas espécies de formas, formas de conteúdo e formas de expressão, mas diante de uma 
máquina de expressão capaz de desorganizar suas próprias formas, e de desorganizar as formas de 

conteúdos, para liberar puros conteúdos que se confundirão com expressões em uma mesma matéria 
intensa. Uma arte maior ou estabelecida segue um vetor que vai do conteúdo à expressão: dado um 

conteúdo, em uma dada forma, achar, descobrir, ou ver a forma de expressão que lhe convém. 
O que se concebe bem se enuncia... mas uma arte menor ou revolucionária começa por enunciar, e só vê 

e só concebe depois.  
("A palavra. Eu não a vejo, eu a invento.") "

(Deleuze em Ka a)



 do que eu falo quando falo

As rochas estão em movimento.

Noutra perspectiva temporal se intui que estão em movimento contínuo, como um chiclé.

Esta imagem me serve para o conceito.

Não há frente ou trás. Há, mas não se resume.

O movimento in  nito é uma ida e volta sem lugar de chegada, uma banda de moebius dentro da outra e tudo 
tri ou quadridimensional ou mais?

O pensamento não é uma operação cerebral ou registro histórico.

Tudo começa antes de começar e termina depois de terminar.

Pensar e ser é a mesma coisa.

O pensamento é corpo e o corpo é pensamento.

Ser é devir.

Corpo e devir é de que se trata.

é = devir (substitua)

Deleuze é quem nos berra chicoteando o asno-que-se-dobra-ao-seu-avô-vide-Goya

foto: Alessandro Rivellino



 bate-papo

Olá Gerúndio, você mesmo dará as cartas?

Sim;
pode acontecer de eu ser o responsável pelo royal street  ashback da infância do seu futuro.

Mas quem é você a  nal?

Impossível saber.

Me dá uma pista?

Sou caracterizado por indicar uma ação contínua, ou, se preferir, um processo não  naliza-
do.

-   -   -

Gerúndio como possibilidade. 
Tudo como gerúndio. 

ô maravilha.

MAS VEZ EM QUANDO UM CORTE

FACÃO NAS LINHAS QUE PRENDEM,
                                                             WAK



 Corpo, PerRecepção, Performance, Leitura, By Zumthor by Augusto Nemitz

Para Zumthor é interessante pensar no papel do corpo dentro dessa trajetória. É nele, a  nal, que acontecem a leitu-
ra e os pensamentos e onde se materializam os efeitos da leitura e do pensamento, sempre relacionados às condições 
contextuais. 
O interesse de Zumthor é, então, o estudo do leitor antes do que a leitura, que é somente uma operação.

. O ato de ler requer uma con  guração do corpo e do espaço que corresponde à noção de performance.
“Assim, quando eu digo: ler possui uma reiterabilidade própria, remetendo a um hábito de leitura, entendo não 
apenas a repetição de uma certa ação visual, mas o conjunto de disposições  siológicas, psíquicas e exigências de 
ambiente (como uma boa cadeira, o silêncio…) ligadas de maneira original para cada um dentre nós, não a um 
“ler” geral e abstrato, mas à leitura do jornal, de um romance ou de um poema.
A posição de seu corpo no ato da leitura é determinada, em grande medida, pela pesquisa de uma capacidade má-
xima de percepção […]
A questão que se coloca é esta: em que medida pode-se aplicar a noção de performance à percepção plena de um 
texto literário, mesmo se essa percepção permanece puramente visual e muda, como é geralmente a leitura em nos-
sa prática, há dois ou três séculos?” (p. 32).
A suspeita de Zumthor é que entre a performance das culturas orais e a leitura silenciosa que fazemos, existe uma 
longa adaptação, uma recombinação dos mesmos elementos.

O que torna um texto poético ou não é, a  nal das contas, se há prazer na leitura. 
A literariedade depende do sentimento que o corpo tem. 
André Spire, em Prazer poético e prazer muscular, e A.E. Housman alguns anos mais tarde, propunham essa tese: 
O prazer poético é orgânico, é mais físico do que intelectual.

Ora, compreender-se, não será surpreender-se, na ação das próprias vísceras, dos ritmos sanguíneos, com o que em 
nós o contato poético coloca em balanço? Todo texto poético é, nesse sentido, peformativo, na medida em que aí ou-
vimos, e não de maneira metafórica, aquilo que ele nos diz. Percebemos a materialidade, o peso das palavras, sua 
estrutura acústica e as reações que elas provocam em nossos centros nervosos. Essa percepção, está lá. Não se acres-
centa, ela está. É a partir daí, graças a ela que, esclarecido ou instilado por qualquer re  exo semântico do texto, 
aproprio-me dele, interpretando-o, ao meu modo; é a partir dela que, este texto, eu o reconstruo, como o meu lugar 
de um dia. E se nenhuma percepção me impele, se não se forma em mim o desejo dessa (re)construção, é porque o 
texto não é poético; há um obstáculo que impede o contato das presenças

Conclusões:

foto: Alessandro Rivellino



1. A voz é material, é uma coisa. Relacionada ao comer, ao beber, ao possuir. É um índice erótico.

2. Repousa no silêncio, dele se projeta e a ele volta. Ela é o sopro, o sopro criador. As religiões se pro-
pagaram com predicação.

3. A linguagem se liga à voz e não acontece o contrário. O som se liga à sensibilidade muscular e à 
representação da linguagem.
 
4. A voz se diz. Não se sonha a escrita. A linguagem sonhada é a vocal.

5. A voz é arquetípica e está ligada à sociabilidade. Ouvindo ou emitindo a voz declaramos que não 
estamos sozinhos no mundo.

6. A voz ligada aos mitos: a voz sem corpo, o eco; ligada a tudo que  ui: sangue, saliva, esperma.

7. A voz exige um ouvido e este pode ser mais privilegiado do que a visão. Ele tem existência intrau-
terina, e na realidade pode ouvir todo o espaço, não precisa ser direcionado com força e operação 
corporal para receber a realidade, como acontece com a visão.

8. Conclusões, em geral, são mais inúteis do que seu contrário. 
Principalmente ao sugerirem verdades.
Assim sendo, o convite é para que sejas criativo e coloque interrogações onde quiser.



Schechner



 jogar-se entre o que sou e o que serei é meio que ir pelo cheiro

Corpo de Bueiro

Descobri uma certa relação de tempo e espaço.
Estou simpli  cando a coisa, é claro.
Não descobri.
Já sabia.
Mas trago mais próximo do complexo além das células que por sua vez já continham em si o engendramento do 
que quero falar agora.
Me re  ro ao MA do butoh Hijikatiano mas não é bem isso só isso.
A valorização da diferença é o principal enraizamento necessário para o jardim.
Quero me referir à deterioração de toda moral que necessita dela mesma para poder virar Pátina Natural aos 
olhos ocos.
Não se valha do racionalismo ou cartesianismo ou caretismo pra dessincronizar o signi  cado para além da signi  -
cação que aqui pode vir a aparecer.
Tampouco queira a esquizofrenia, intuição vaga, surrealismo, dadaísmo
 ou coisa que o valha como lei.
Importo-me com a relação possível com cada acentuação manifesta, e o estado bruto da criação.
Houve um tempo em que escrever me parecia ser o lugar máximo de minha existência, a plenitude de minha ex-
pressão no mundo.
Hoje, este lugar me parece distante.
Agora, sinto uma relação sinestésica e afásica que se esforça para encontrar termos que deem a ver o que se quer ao 
mesmo tempo em que não enclausurem a peça-chave em contato com a informação.
Um sistema complexo de informação 
que vagueia por sintonias possíveis e que estabelece pontes criativas por meio do pensamento.
A pretensão de ser essa uma escrita de corpo só equivale à sua possível frustração ao encontrar pescoços rígidos.
Houve um banho na água da rebeldia em algum momento de minha estruturação.
Aqui, pesquisando sobre o corpo de bueiro, sobre butoh de hijikata, encontro minhas grutas e caminhos, meus 
canos que construo para que passe água quente.
Não poderia ser diferente, realmente acredito que só existe uma maneira adequada de se mover, e que tem a ver 
com cada um ter sua própria maneira de se mover.
Não necessário é negar ou a  rmar qualquer caminho ou fonte, 
creio que o processo digestivo
 é o que mais importa.
Neste ponto, não acredito como cerne daquilo-arte que manifesto uma preocupação com a representação, imitação, 
aprendizado clássico ou com formas preestabelecidas.
Acredito em caminhos que apontam ou sugerem ou inspiram o caminho individual de cada um.
A possibilidade de questionamento sempre me acompanhou e hoje encontra sua maneira de lidar com a moral, 
com o aprendizado social do movimento, das habilidades precárias que elegemos para servir ao mundo em que 
estamos.
Percebo um momento oportuno de minha maturidade.
Percebo as possibilidades de, com um picão, fazer um furo que estoure o cano por dentro.
Percebo como me é necessário o contraponto absurdo do comportamento normótico para que minha maneira de 
mover e comunicar se expresse e encontre formas de destruir os alicerces da construção que não me faz sentido e 
por sua vez é justamente aquela que me é necessária, como um dínamo do ser movente que possa devir.
Fluxo, Consciência, Estados CorpoMente, é um papo complexo.
Mas é isso que me encanta no momento.
Corri uma hora sem praticamente sair do lugar. Deixei a marca de meu suor pelo caminho. Ao parar por menos 
de dez minutos, deixei a marca do corpo no chão de madeira. Em seguida corri mais uma hora, sem, novamente, 
praticamente, sair do lugar.
Digo corri porque é a ação que mais se assemelha aos gestos corporais que me engajava durante este tempo e 



em referência ao espaço, mas no fundo estava em gerúndio espaço-tempo.
Minha ação performática possuía o respaldo da instituição.
Ainda assim, arestas no cotidiano puderam ser captadas durante o processo.
Muito suor saindo do corpo.
Pessoas apressadas.
Árvore de Natal.
Nunca mais este prédio em que estamos...
Não vejo a hora de tirar minha aposentadoria.
Televisão ligada.
Quantos Quilômetros?
Rastro de suor.
Correr sem sair do lugar, praticamente, não era nada senão uma experiência individual minha, um rito pessoal, uma 
pesquisa sobre limites do corpo e de meu estado de vigília e percepção diante de uma ação repetida com rigor e intensi-
dade, mas que necessitava do testemunho, a outra parte, aqueles que não se esvaíam ao limite concreto numa concen-
tração de duas horas.
Talvez fosse uma tentativa minha de concentrar a vida que se esvaía dos poros, desde sempre de uma forma diluída.
Eu não era mais intenso que cada marca que cada corpo que cada linha perceptiva e existencial disposta em qualquer 
canto do prédio da Fundarte.
Por outro lado, criei a minha mitologia pessoal que engendrava a certeza interior de que eu estava fazendo exatamente 
o que deveria estar fazendo enquanto o estava fazendo.
Não haveria como estar por dez minutos, necessitava estar num lugar zero, quero dizer, eu não poderia saber que já 
estava há tanto tempo, não poderia saber quanto tempo  caria a partir dali.
Vazio de intenção, porosidade para transbordamento, não dizer ao outro o que a minha mente percepção cria de signi-
 cado a partir de minha ação e do encontro com outras ações e corpos e timings.

De forma alguma a brigada militar poderia aceitar minha ida pra rua, eu tinha plena certeza disto.
Tenho, por certo, também, que a cueca branca, tornada transparente devido à intensa sudorese, seria o gancho com o 
qual pescariam minha tentativa tola de abalar algum pedaço de corpo social que pudesse resguardar um resquício de 
sensibilidade e atenção à diferença, que dado o contexto, minha ação na rua poderia ser tanto ín  ma como cavalar, 
grotesca ou sublime, e quanto a isso, minha escolha foi não ter a pretensão de querer a signi  cação que mais me con-
viesse ou parecesse adequada. Quero a criação alheia a partir do contato.
Barreira numero 1: Loucura.
Acho que ele é esquizofrênico
Loucura tem que ver com medo e controle, sim?
Moço, você está bem?
Faço que sim com a cabeça.
Moço, você precisa de ajuda?
Faço que não com a cabeça.
Não satisfeita, a moça pergunta outras vezes, mais e mais vezes, eu paro de menear a cabeça, algumas crianças riem, 
percebo câmeras me  lmando, escuto uma voz dando o endereço, por telefone, da esquina em que estou correndo sem 
avançar.
Neste momento, ao mesmo tempo em que me deleito com a imagem que faço de minha própria ação de correr com 
muito vigor sem avançar, percebo o movimento ao meu entorno como uma necessidade de controle social, sob o 
pretexto de uma preocupação com minha saúde, com o chamamento da polícia, resolvo voltar para a Fundarte, onde 
desde o início possuía respaldo da instituição.
Crio hipóteses sobre pudor, violência, autoria, corpo, normose, cotidiano, controle, poder; e resvalo pelo terreno obscu-
ro das roupagens possíveis destas mesmas coisas.
Então penso se ter uma autorização policial e médica poderia me permitir estar na rua realizando este ato com meu 
próprio corpo.
De fato preciso experimentar com um calção qualquer.
O velho aprendizado em tornar-se cada vez mais sutil.
A insalubridade que experimento em meu próprio centro gravitacional ao adequar minha postura e movimentação ao 
sistema de movimentos adequados socialmente é tão intensa que, ao fazer a escolha de não abandonar minha sensibi-
lidade, criatividade, porosidade, antropofagismo único mutante não linear e nem ideológico, acabo por fazer também 
a escolha de colocar no mundo a ação que mais me faz sentido, assim, aquilo que chamo de performance



tanto é uma necessidade da geração de pergunta quanto de uma relação com um permitir-se mover.
Não me encontro politicamente engajado senão pelo desdobramento de meu estado criativo, de estar no mundo como 
um processo potente, sem verdades prontas, sem respostas, no meio do questionamento sobre limites, fronteiras, lou-
cura e sanidade, e entendendo que tudo passa de todas as formas pelo corpo.
Não sei dizer como e sei que isso não é uma regra e justamente pode servir como contrário do que comigo ocorre.
Mas, tenho percebido que a viagem para dentro está me levando pra fora, para o encontro, para o mundo.
Fico feliz com esse borramento de limites entre aquilo que costumo chamar de dentro e aquilo que costumo chamar 
de fora.
Não compreendendo ainda como conseguimos nos organizar socialmente de forma tão pouco sinestésica.
A garantia do exercício da possibilidade se fazendo atualizar em minhas conexões neurais e mecânicas.
Ainda que somente estar parado em pé, em seguida da minha desistência e encontro com a dor bloqueante nos torno-
zelos, que por sua vez foi meu alarme mais pungente, tenha sido o momento de início do aprofundamento de minha 
pesquisa sobre o MA, percebo como a ação física e a escolha feita pela inteligência-tornozelo foram aqueles que me 
deram tal possibilidade.
Tornei-me observador de meu próprio movimento e paragem. Tornei-me testemunha do corpo que estava ali e já não 
era meu, digamos assim. Ser dançado é algo possível.
Penso que este contato com a dança me coloca em trânsito, me afasta, a priori, também do espaço da própria cons-
tituição generalizada da dança. Com isto, novamente me deparo com a possibilidade de trânsito entre fronteiras e 
encontro a necessidade de estourar o cano por dentro.
Bueiro me levou pra cano.
Cano me levou pra veia e artéria.
Veia e artéria me levou pra sangue.
Sangue me parece algo em  uxo contínuo, uma coisa material que me aproxima daquilo devir e aquilo que seria o 
corpo do espaço.
Entrar em sintonia e ressonância com o corpo do espaço.
Estabelecer pontes, diferentes estações de rádio.
Habilitar a possibilidade de ruído no canal.
Fazer esses movimentos o mais apropriadamente possível.
Acho que é isso que hoje chamo de performar.
Ou, trazendo uma imagem mais poética:

O corpo está disposto
e sem esforço
estoura seu cano por dentro

 o jato  no de sangue mancha o rosto de quem observa

foto: Alessandro Rivellino



 o que não é nos ajuda a chegar mais perto 
do que seria caso não fosse devir?

Quando ensina
no ocidente, 

o artista Tadashi Endo
deixa claro 

que o que ele chama  
Butoh-MA

não se trata de imitar 
os japoneses.

Aí, a partir do que crio 
em suas aulas, 

penso que dançar butoh
é não-imitar

penso que se aproxima 
do que poderia chamar 

Dança Pessoal 
e, apesar da amplitude

 desta ideia-corpo,
 há muito 

o que não caiba nela; 
de  nitivamente,

 não é do senso comum,
 não é histórico, 
nem identitário;

    
talvez esteja perto daquela dança que so-
mente o não-eu pode ser-estar-devirar.

foto: Alessandro Rivellino



 - 6
Deseo, Voluntad y Cuentos de Hadas

Autor: Walter Carrington

1 de abril de 1974
La forma en la que hablamos sobre la Técnica es tremendamente importante. Hace que nuestra forma de pensar se predisponga para bien o para mal. 
Frank Pierce Jones, en una de sus conferencias, decía que los objetivos de nuestro trabajo no son ni la salud ni la postura, sino más bien la ligereza y la 
libertad de movimiento. Luego pasaba a tratar el tema del libre albedrío, algo que ha recibido ciertas críticas por parte de algunos. 
Pienso que es aconsejable evitar hablar sobre libre albedrío, instinto, inteligencia y razón. En realidad podríais confeccionar una lista muy larga de cosas de 
las que es mucho mejor no hablar. Si necesitáis utilizar este tipo de palabras, deberíais hacerlo exclusivamente en el contexto de los procedimientos prácticos 
de los que se trate en cada momento. Los procedimientos prácticos, pienso, tratan en realidad sobre el movimiento.
Podemos hablar del movimiento sin demasiado margen para la confusión, aunque por supuesto, la palabra “movimiento” nos sugiere inmediatamente a 
Isadora Duncan revoloteando de un lado a otro cubierta de gasas. Por esa razón, incluso para hablar del movimiento a la gente, conviene tener cuida-
do. Pero pienso que tratar los temas partiendo del movimiento está justi  cado, porque en términos mecánicos, anatómicos,  siológicos y biológicos, es de 
movimiento de lo que estamos hablando. Si hemos de  jarnos unos objetivos razonables, podríamos decir que un buen objetivo, sería conseguir ligereza y 
libertad de movimiento con el mínimo esfuerzo: nadie podría poner esto en duda. 
El problema es que centrarse en cuestiones mecánicas, anatómicas,  siológicas y biológicas, constituye un peligro porque hace hincapié en aspectos erróneos 
para el conjunto de nuestro trabajo. Nos obliga a pensar en estructuras, e incluso aunque pensemos en estructuras en movimiento, en realidad no nos inte-
resan las estructuras en movimiento, sino la voluntad y el deseo que existe detrás del movimiento. 
Por esta razón, creo que haríamos mejor en estudiar cuentos de hadas, que en estudiar anatomía y  siología. En realidad, los cuentos de hadas tratan de 
forma más consistente lo importante, porque en ellos se trata de la voluntad y el deseo, y de sus consecuencias. Si nos detenemos a re  exionar sobre los 
cuentos de hadas, nos sorprenderá que algo que nunca a nadie le preocupa es la manera en que se va a llevar a cabo el deseo. Jamás, ni el hada buena ni la 
bruja dirán, “Te concedo tres deseos, pero que sean razonablemente fáciles porque no se me dan muy bien estas cosas”.
La gente se imagina que su cuerpo es desobediente y poco  able a la hora de llevar a cabo sus deseos, algo que no puede estar más alejado de la verdad. 
Nuestro cuerpo se confunde terriblemente debido a las demandas contrapuestas que le hacemos constantemente en nuestros deseos confusos y contradicto-
rios. Eso es verdaderamente de lo que trata esta técnica: para formular un deseo hay que pararse a pensar, porque si uno se precipita a desear sin pensar, sin 
inhibición, es cuando todos los problemas se nos vienen encima -dragones, fosos, etc.- como les pasa a los personajes de los cuentos. 
Luego, tras la inhibición, tras la pausa, lo que importa es la dirección. Dirección es una palabra que usamos especialmente en relación con el movimiento. 
Dirección puede tomarse en el mismo sentido que la dirección que ponemos en un paquete, o como la acción de dirigir, de dar instrucciones a alguien para 
que haga algo[1]. Pero el signi  cado fundamental de dirección tiene relación con el movimiento, con el lugar de destino y el lugar de procedencia, en con-
junto con la cuestión de la relatividad. Ese también es en esencia el signi  cado de la dirección que escribimos en un paquete, porque no se podrá entregar al 
destinatario sin que el cartero dirija sus pasos o sus movimientos allí donde se le indica[2]. En última instancia, dirección es un movimiento. Una vez que 
admitamos y reconozcamos esta realidad, podremos ver que la dirección tiene importantes connotaciones físicas. 
No obstante, de mucha mayor importancia que cualquiera de sus implicaciones físicas, son sus dos aspectos psicológicos. Uno de ellos es la conciencia o 
identi  cación de cómo están las cosas, cuál es su situación. Y el segundo, y más importante, es en realidad bastante difícil de de  nir. Después de establecer 
la dirección en la que se quiere ir, es preciso tomar la decisión de seguir un determinado camino, tener el deseo y la voluntad de ir en esa dirección, de que 
se va a recorrer la distancia independientemente de los costes que ello suponga. 
Podemos estar en un cruce de caminos y contemplar los letreros que indican los kilómetros que hay a Pekín y pensar, “Bueno, no sé, sería divertido y supon-
go que si fuese, ese sería el camino”. Nos hemos detenido, hemos inhibido, hemos pensado y sabemos la dirección. Pero aún no hemos ido a ninguna parte. 
Es reconfortante comprobar que, al menos, no hemos partido en ninguna de las direcciones equivocadas. Podemos felicitarnos de estar en ese lugar, y no en 
otros muchos lugares posibles. Pero la realidad es que aún no nos hemos puesto en marcha. En la Técnica Alexander, como en la vida, el verdadero proble-
ma es ponerse en marcha, y seguir el camino. 
Pues bien, una muy buena manera, de hecho la única posible de poner a la gente en marcha, es hacer que piensen. Es algo bastante difícil porque a la gente 
no le gusta pensar, y no lo hace bien, y evitarán hacerlo siempre que puedan. ¿Cuál es la mejor forma de hacer que las personas piensen? Me temo que no lo 
sé.
Lo que sí sé, sin embargo, es que la respuesta no está en la anatomía ni en la  siología. No la hallaremos en la mecánica ni en la biología; no la hallare-
mos en toda una serie de disciplinas que podría mencionar. Tal vez nunca la encontraréis, pero de lo que podéis estar seguros, es de que la respuesta no la 
encontraréis en todas esas disciplinas. Alexander declaró públicamente hace años: “ustedes piensan que la Técnica Alexander es algo físico; yo les digo que 
es lo más mental que jamás se ha descubierto”. Algo muy loable para un hombre que escribió páginas y páginas de un libro que trata casi exclusivamente de 
cómo no es posible separar la mente del cuerpo.
Es la voluntad y el deseo, su persistencia y continuidad, el impulso, la fuerza, la energía canalizada, lo que estamos buscando. Primero, es preciso establecer 
la dirección, cierto, pero luego, si no hay aportación de energía no se consigue nada.
Por esta razón resulta útil darse cuenta de cuál es el problema, incluso aunque no haya una respuesta clara. También conviene darse cuenta de que aunque 
hablamos de estar inmóviles -hablaba antes de cuando estábamos inmóviles en el cruce de caminos y comprobábamos hacia dónde íbamos- en realidad 
nunca estamos inmóviles. En tanto en cuanto estemos vivos, nos movemos. En buena medida, somos llevados. Depende en gran medida de nosotros que no 
nos dejemos llevar en direcciones hacia las que no queremos ir.

[1] Direction en inglés NO solo signi  ca, en el lenguaje habitual, la dirección que ponemos en una carta o en un paquete. Signi  ca también la dirección en 
el sentido de mando o instrucción para que algo ocurra o se lleve a cabo. Al traducir este párrafo he intentado, mediante un giro, poder seguir empleando la 
palabra “dirección” ya que es importante en la explicación de la Técnica Alexander. (N. del T.)
[2] He tenido que manipular de nuevo la frase para poder seguir utilizando la palabra dirección. En el original inglés el ejemplo son las directions on a 
packet of jelly, es decir las “instrucciones” de un paquete de gelatina. (N. del T.)



 em busca de uma [pesquisa de] arte menor
Vejo que não há começo meio ou  m. A banda de moebius me dá esta visión.

Coloco em itálico porque não falo dos olhos tão somente.

No entanto, o que me parece adequado é dar passos para trás, tendo a sensação de caminhar adiante, porque creio 
ser bom (bom?) termos algumas infos antes de início.

Como assim antes e como assim início e como assim antes do início?

Isto aqui é o início? na verdade (que verdade?) o início já está longe, nem aparece de forma assim tão reconhecível, 
não nem na foda de meus pais, não é disto que estou falando exatamente e também pouco importa onde está se é 
que existe; digo somente que vou organizar aquelas coisas-pensamento que creio serem importantes e que me pare-
cem ser passos anteriores àqueles que nos permitirão falar de dança, de butoh, de artes visuais, de rua.

- - -

"O interessante nunca é a maneira pela qual alguém começa ou termina. O interessante é o meio, o que se passa no 
meio. Não é por acaso que a maior velocidade está no meio. As pessoas sonham frequentemente em começar ou recome-
çar do zero, e também têm medo do lugar aonde vão chegar, de seu ponto de queda. Pensam em termos de futuro ou de 
passado, mas o passado, e até mesmo o futuro, é história. O que conta, ao contrário, é o devir: devir-revolucionário, e 
não o futuro ou o passado da revolução. “Não chegarei a lugar nenhum, não quero chegar a lugar nenhum. Não há che-
gadas. Não me interessa aonde uma pessoa chega. Um homem pode também chegar à loucura. O que isto quer dizer?” 
É no meio que há o devir, o movimento, a velocidade, o turbilhão. O meio não é uma média, e sim, ao contrário, um 
excesso. É pelo meio que as coisas crescem. Era a ideia de Virginia Woolf. Ora, o meio não quer dizer absolutamente 
estar dentro de seu tempo, ser de seu tempo, ser histórico; ao contrário: é por meio do qual os tempos mais diferentes se 
comunicam. Não é nem o histórico nem o eterno, mas o intempestivo. E um autor menor é justamente isso: sem futuro 
nem passado, ele só tem um devir, um meio pelo qual se comunica com outros tempos, outros espaços". 
[Gilles Deleuze, Sobre o teatro]

-44) A escrita oriental se dá da esquerda para a direita, e me parece interessante pelo fato de, desde meu ponto de 
vista de aprendizado da leitura, me conduzir a pensar neste suposto contrário, isso me interessa, ponto.

-2) Paul Zumthor me faz pensar na performatividade da leitura e no corpo como cabide de tudo, inclusive perfor-
mance, na voz como língua-peito e na palavra como um retorno ao corpo. Ponto para Zumthor.

-3) Não se trata de imitação. Se trata de devir.
 Devir-Animal tá valendo.

-7) O que pode um corpo? Espinosa dá nos dedos, dedos, teclas, ísquios, a perspectiva não-dual que sustentaria 
falar de estados e uma palavra outra que passe por corpomente mas vá mais perto daquilo que quero dizer com a 
não-separação do corpo de todas suas faculdades e possibilidades e atravessamentos.

-5) Experimentações na rua, vídeos, desenhos, encontros, cursos, textos; são intercessores, não objetos de análise.

-6) Estou longe do zero. Zero como conceito. Algum matemático? A Técnica Alexander está e se dá na ordem do 
acontecimento e atravessa a pesquisa, não pede permissão.



 e se os olhos forem pele?

A pesquisa já havia começado, antes mesmo de receber o resultado da seleção do edital, eu sentia que algo novo e 
forte me passava a habitar, ou talvez já lá* (lá onde?) estivesse sempre, e agora estava acordando,
o que poderia querer dizer colocar os policiais das vistas grossas a dormir; quem sabe?
Me parece ser um renovado acesso às forças, me parece ok, ainda que não possa nunca saber o quê é isto. Intuitiva-
mente, rumo ao desconhecido, principiei os passos da pesquisa. Em seguida, recebi a resposta do concurso como uma 
feliz con  rmação do que já estava acontecendo.

A pesquisa começa chamando-se Butoh: Dança e Artes Visuais nas Ruas de Porto Alegre.

Aqui haverá espaço para contato com a mesma, suas prerrogativas, questionamentos e aberturas.
Sem o julgamento que antecede a apresentação de qualquer produto, sem qualquer maquiagem para festa ou qualquer 
preocupação em não parecer paradoxal.

(A frase-título me apareceu numa aula com Rhea Volij, professora de Butoh, enquanto meu prazo estava prestes a 
expirar para resolver as burocracias referentes ao prêmio)

Bueno, cá estamos para entender (entender?) que sempre será um recorte de algo que sustenta o mesmo.

o horizonte e o raio.

Com o mesmo tato espio o plano de imanência e os conceitos.

ok.

* lá = aqui



 Acima de tudo precisamos viver e acreditar no que nos faz viver e em que alguma coisa nos faz viver. 
O que falta, certamente, não são sistemas de pensamento; sua quantidade e suas contradições caracterizam nossa 
velha cultura européia e francesa; mas quando foi que a vida, a nossa vida, foi afetada por esses sistemas?
Protesto contra a idéia separada que se faz da cultura, como se de um lado estivesse a cultura e do outro a vida; e 
como se a verdadeira cultura não fosse um meio re  nado de compreender e de exercer a vida.
...
Mas o verdadeiro teatro, porque se mexe e porque se serve de instrumentos vivos, continua a agitar sombras nas 
quais a vida nunca deixou de fremir. O ator que não refaz duas vezes o mesmo gesto, mas que faz gestos, se mexe, 
e sem dúvida brutaliza formas, mas por trás dessas formas, e através de sua destruição, ele alcança o que sobrevi-
ve às formas e produz a continuação delas.
O teatro que não está em nada mas que se serve de todas as linguagens – gestos, sons, palavras, fogo, gritos - en-
contra-se exatamente no ponto em que o espírito precisa de uma linguagem para produzir suas manifestações.
E a  xação do teatro numa linguagem – palavras escritas, música, luzes, sons – indica sua perdição, sendo que a 
escolha de uma determinada linguagem demonstra o gosto que se tem pelas facilidades dessa linguagem; e o resse-
camento da linguagem acompanha sua limitação.
Romper a linguagem para tocar na vida é fazer ou refazer o teatro. Isto leva a rejeitar as limitações habituais do 
homem e os poderes do homem e a tornar in  nitas as fronteiras do que chamamos realidade.
É preciso acreditar num sentido da vida renovado pelo teatro, onde o homem impavidamente torna-se o senhor 
daquilo que não é, e o faz nascer.
Do mesmo modo, quando pronunciamos a palavra vida, deve-se entender que não se trata da vida reconhecida 
pelo exterior dos fatos, mas dessa espécie de centro frágil e turbulento que as formas não alcançam... 
(ARTAUD, 2006, p.8)

Não é o corpo do ater-bailarine-performer que se manifesta nesta perspectiva. Mas um corpo de ater-bailari-
ne-performer, o que procura subverter qualquer noção generalizante, da ex is tên cia. E é/está/devir um corpo 
que não se encerra em alguma caixa de  nitória, inclusive.

Através de diferentes práticas, m(eu)[?] corpo se pensa num sentido de “ser dançado”. O controle voluntário 
dos movimentos é abdicado e se sustenta uma espécie de observador do corpo que se move, acessando estados 
de criação em contato com forças que atravessam (um) corpo e sensações de estados1 em contato, em alguns 
momentos, com o que poder-se-ia chamar deus. Se chama deus porque é a palavra que mais se assemelha a 
uma relação incognoscível de experiência para além de nomes, pra mim. E, além disso, parece totalmente revo-
lucionário pensar(sentir) deus fora do dogma e depois dele ter morrido e ter sido enterrado por tantos pensa-
dores que estão aqui comigo, como Niet, Del, Guat, e outros.
deus não é uma boa palavra, en  m. Vamos usar Caos de Luz (BERGSON, 2006).

  Esse observador sou eu[?], mas é outra parte de mim. que parte é essa? Se o todo do corpo está pesquisante 
em sensações do estômago e com o ritmo cardíaco pulsante, e o sangue como rios por dentro, tubos, dendritos, 
não posso resumir-me à ideia de mim. Esse observador, eu digo, também pode interferir, tensionar e dançar 
com as forças que o atravessam. 
Como isso se processa é importante para a pesquisa, porém, já existe no maquinário consciente do artista-base 
eu[?]performer; assim a pesquisar como me dá a ver a questão: que forças são essas que atravessam um corpo 
de bailarine-ater-performer? E que tocam mais no inconsciente incandescente maquinário existencial...?

Tudo se passa como se, nesse conjunto de imagens que chamo universo, nada se pudesse produzir de realmente 
novo a não ser por intermédio de certas imagens particulares, cujo modelo me é fornecido por meu corpo. 
(BERGSON, 2006, p. 10)



O estudo passa então pelo corpo mas propõe-se ao estudo do invisível-sensível e da arte insensível (insensí-
vel no sentido de José Gil, que quererá dizer tudo aquilo que toca o corpo sem este ser capaz de racionalizar a 
respeito no momento em que é tocadoATRAVESSADO; quem sabe depois disso, mas sempre num movimento 
atrasado em relação ao todo complexo de absorção dos estímulos pelo/com/do corpo), passa então também por 
derivas de inconsciente não-recipiente.

Quando a identidade se dissolve, já não se contemplará o eu que dança, mas um plano de consistência, tangen-
ciando só Milhões de Platôs, vide Deleuze e Guatarri (1995) num diálogo de membrana, um CSO2.

Assim, na tatuagem do corpo do espaço com o espaço do corpo, chegamos em Derivas3, como uma posição 
(microbio)política4. [Ou seria micróbiopolítica?]

Dentro de uma cultura anímica, a noção de objeto inerte e “morto” é relativizada, pulsando a noção de vida, 
morte, movimento e wabi-sabi5; pensar objeto como algo estanque não cabe, pois a perspectiva temporal con-
templa, por exemplo, o movimento subatômico das partículas, sempre em movimento.
Entonces, assim estamos cá com a desa  xação identitária quando falamos de movimento e de corpo, a saber que 
movimento e paragem6 andam juntos, e quando falamos de corpo e de arte, falamos de vida, e quando falamos 
de vida, falamos de morte e de vida. Falamos digo para língua-garganta-peito vide ZUMTHOR(2014), e o plural 
se dá nessa perspectiva de que a esquizofrenia controlada vide CASTAÑEDA(1981) E a produção de subjetivi-
dade vide ROLNIK(1986) são producentes de um texto-nós-Nossa-Senhora-Desatadora-Dos-Nós. Assim que, eu 
gostaria muito que tu assumisse a responsalbilidade de criar, fazer links e (des) entender este texto, ou esta texta 
não-linear ou narrativão ou só racional aqui. Se der, o plano seria ler com as tripa.

Voltemos ao Caos de Luz...

[não há morte para uns índios, nem pra umas tradições orientais, nem pra uns cientistas ferrenhos; o que ocorre 
é uma inevitável transformação]7

As rugas e as veias saltadas também são tidas, aqui, como conhecimento.

Para entrar na zona não-identitária que permite e ou facilita o acesso e contato com as forças, talvez seja preciso 
quebrar a perspectiva do paradigma que separa o eu(sujeito) do objeto e que entende o objeto como estanque, 
somente morto, inerte.

O (outro nome ou outro entendimento para objeto -ou subjeto- da pesquisa) são as forças invisíveis que atraves-
sam m(eu)[?] corpo quando sou dançado.

Amalgamadas8 práticas Xamânicas, Butokas, Afrobrasileiras, de Contato Improvisação numa perspectiva radical, 
de Capoeira Angola9, Educação Somática, Teatro Físico, estudos e práticas da Performanceaarte e performativida-
des, da Antropologia da Performance e da escrita, assim como técnicas de meditação e Respiração Holotrópica vide 
GROF(2000), crio algumas das chaves de acesso que hoje permitem essas questões serem vividas e pesquisadas.

Ai ai aide10
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A cultura existente numa ação ou jeito de escrever, de falar.

Escrever nos modelos representa seguir a colonização. Criar modos honestos de escrever vai trazer uma posição 
política importante.

Estou concentrado na li11berdade e na alegria, na festa e na diferença para manifestação política no mundo.
Pensando no desaparecimento do espectador, se torna outra coisa o fenômeno teatral, as ações no espaço público 
fazem o espaço modi  car, sua organização e os modos de controle do mesmo.12

Que lugar queremos para a arte?
A quali  cação deste mestrado será uma festa na rua. [e foi]

A produção de um trabalho acadêmico por um indígena gera questões sobre a passagem, percepção e relação 
do tempo na produção de conhecimento e na forma do conhecimento ser gerado, entendido e processado. Os 
Yanomamis falam de pele de imagem, por onde os brancos conseguem acreditar nas coisas(os livros, os textos, 
a escrita), e os Yanomamis por sua vez vivem sua atualização cosmogônica diretamente, pele com pele, garganta 
com garganta, sombra com sombra, ou sombra com garganta, pele com sombra, garganta com pele...

Dança-se para se comunicar com os mundos invisíveis. Dança-se para estabelecer uma ponte entre o céu e a ter-
ra. A  oresta, para os yanomamis é o antigo céu que caiu. O céu que temos agora está para cair, porque a fumaça 
produzida pelo fato de o homem branco estar arrancando os ossos da terra(ferro, estanho, ouro, etc.) está para 
criar um buraco por onde o céu pode cair. O que quero dizer é que quando imprimimos um papel ou seguimos 
construindo computadores estamos tirando os ossos da terra para isso, produzindo então que tipo de conheci-
mento e para que?. Os xamãs Yanomamis rezam bravamente para manter o céu no lugar. Davi Kopenawa usou de 
pele de imagem para ajudar o céu. Rezar e dançar são mesmas manifestações.

Por isso estamos aqui.

Bueno, Caos de Luz e Plano de Consistência.

Usando o conceito de Pele de Imagem dos Yanomamis, eu farei uma Imagem na pele, uma tatuagem como mar-
ca ritual da passagem do tempo em mim, ao mesmo tempo, uma  ssura naquilo que é o contato mais profundo 
possível: o interstício do dentro e do fora (dentro e fora sempre num sentido aparente e como alegoria). Uma 
moldura ambulante serei.

O ajuntamento é um modo de encontro da perspectiva de festa para quali  cação do mestrado e convivência de 
produção de conhecimento na linha direta, porque não há sincronia ideológica possível senão agenciamentos 
de potências plurais dentro da especi  cidade de cada grupo presente. (uma pessoa é um grupo). Estabelecendo 
uma relação de atravessamento que não está como um teatro de comunicação, mas de uma resistência no sentido 
elétrico, está para uma alegria fora do entretenimento. A alegria como posição (microbio)política e estética, não 
como entretenimento, como já disse.

Diferentes camadas, a esfera MCpolítica do ajuntamento na rua, a esfera ritual da festa, o encontro do sagrado 
com o profano, a teatralidade do cotidiano e do cotidiano sendo performatizado, ou descoreografado. Uma ética 
relacional desieraarquizada. A dança estará lá porque vamos dançar bastante, ipsis litteris. O ritual estará lá por-
que será uma fenda no espaço e no tempo. A performatividade estará porque somos humanos. Uma ruptura em 
relação ao princípio separativo. O seu papel é devir você. O papel se ajustará a você. Não haverão papéis. Estare-
mos juntos lá, vai ter churrasco, dança, música, roda de capoeira et al. [e teve]

Bju.

- - -

foto: Roberta Fofonka



Durante todo o tempo em que o meio artístico está numa relação dialógica em linguagem (primeiro modo de 
controle – a linguagem), enquanto se está dentro disto, o teatro estará privado de muitas de suas possibilidades. 
Quando não se utiliza mais a linguagem utilitária ele está fora do controle. A produção se dá baseada na questão 
da linguagem a ser renovada o tempo todo.

Neste caso faz sentido a recriação de formas de potência.

Gaguejar a linguagem, criar outro uso, que não o comunicacional.
- - -

ASSIM,
chego a uma incursão de outra ordem que se segue adiante,
ou se cegue, adiante, se adiante.

-

Ospoderesemergemnãodorecipientemasdoasacordostácitosquetemosaonão percebermososskatistascomoescul-
toresdearentãoprapreencheraasagentereolveaproiveitaroscantossemespaçopporqueagentescolheunãodarespaço-
agenteescolheuaculturamatriarcalinseridanopatriarcalismocapitalísticodeprecisardealguémnosdaandoasbordas-
quenãoconseguimoscriarnósmesmospratransitarnalinha  nadoentre.Ageneéumjeitoruimdefalarporquequalquer-
generalizaçãoéumacagadaporquecadapotênciatemsuaexpressãoeumabalizaparatodaséinutilmentefacismoazeita-
doSUORpelospanopticonesdosreconditosdenossocomportamentoporquenãopodemosnósmesmonospuxarmos-
prasermosdesa  adoresdesnossasfacilidadeseíndolesetodoomovimentoACOPLADOdasrebarbassinestésicadetu-
doquenospegapelavialateraldaslimalhas  casubjugadoquandoassimseguimossemdarESPAÇOprascoisasaconte-
ceremesemtantovalorproconehcimentoquenãoéescritoeudigoqueosanalfabetostemumpoderdecptaçãodomun-
doeacriançatambémesealinguagemescritanãoforumdesdobramentodapotenciaouaprópriapotênciajánãotempor-
queseguircomelenãopodeservirpracolocarumcachimbonafrentedochachimbosabercomalínguacomonacremo-
siadaBANANAeparaalémdosdiscursosquesemprequeremdizeralgumacoisaquegeralmentegeramsigni  cadose-
quegeralmenteenquadramarealidadeequeissosejaentãonãopelomedodovaziooudosiL~enciomaspelanecessidade-
pungentedealgumacoisaquenãoteSALADETRABALHOmaispraondeeprecisaganharmundoentãoviraalgumarti-
culaçãonovaocomobabaporraverboletrasomenteporqueocorpodesdobrouopçãodoarial12comespaçamentoum-
vírgulacincotrazumamalgamentodepoderessubmissõesomissõesoujogadasintelectuaisoumesmoaquelepedido-
deajudaobrigadoporqueobrigadoobrigadoobrigadoaestabeleceropadrãoproducentedomercadointernacionalee-
aalegriadefazerascoisascomtesãoecomgostoeavalroziaçãodecortaraunhadopéSUORaoinvésdelernietzcshenum-
determinadomomentoquerodizerquesemhierarquiasintelectuaisascoisasiriambemmelhoreocognitvismointrín-
secodocachorroquentecomKASTRUPemostradamostardamaistardaratédiaXteremosqueentregarporqueháum-
prazoumalusãodetempoumacodoque  zemosdedeixaroscabosdosrelógisonosestupraremeocorpocurvar-separa-
escreversemsuaprópriavontadeénomínimoumretornoàsenzalaquandooscorposeviravambemagachadinhospor-
queotétoerabaixoeseguimosassimsemrefer~enciasdenegrosepoucasmulheresetaltaltalnosrecôncavosacad~emi-
cosquesepensamcontemporâneosnoseupsiquismoforjadodeimperalismoinerentemandaumafotopramimdascon-
tasdeluzporquenaestantepodedeixareupegodepoisnãodeutempodeolharnoolhodizerbomdiaapombafezacurva-
doestacionamentoeporqueosábiosnãopoderiamcutucarnossacapacidadedefazeraquiloqueémaiscoerenteinterna-
mentequepossasermesmoamissãomíssilfoguetedastripasoudacordocorpodocopodeáguadabicadobicodocaxin-
guel~epraqueavidavolteaserpotênciaemsimesmaeoqueseriasenãoocapitalgerandomedodeváriascoisasauiaquilo-
quevaivoufoigeradoeembaladoávacuonasexplosõesdasrochasgerandofumçãoquecorrompeocéuenóscomnossas-
folhinhasimpressasafumaçaquecorrompeocéuenóscomnossasfolhinhasimpressasnaverdadeoquemaistemmein-
comodadonesseprocessotodoénãopermitiraausênciadapalvrapraentenderomundoporqueevoluçãoouqualquer-
palavraquesequirapraumavançoouprocessoessascoisasdesucessoecapitalismoaindaissoserialagoimportantemes-
monahoraqueparassedefalarefalassecomapresençahojeosolsaiuagramaestavasecanós  camosnaulafalandodefor-
mageneralizadaporissoeusigoaquinopluralretóricopradianteporcimaedoavessodomeusingularsubjacentedastri-
pasecérebroecerebelocabeloportempoSUORvendomeutempoporcabelvendocabeloportempoeunãotinhamanda-
donadapraladonenhumapenasaculturadorebatedorevidesóumpouquinhodeSILÊncioesenãopuderpelomenospa-
raumpouquinhodefalarentãotáscoisassãoassimagenteplanejaeoquecortatudoéumacoisamaisimportantesãotres-



folhasdepapelserãotresfolhasdepapelcontinuamsendotresfolhasdepapelepapelsocialepapeldedinheiroepapelde-
papeleplanosdepapelpapeleirospelepeladospeleirosmacacpspelpseudopelepsicomagiamoticidademotordecidade-
queridamentiraqueabarcabarcarrotafrancoestupordefranciscomeirellesfraseandoferdinandoLETRApodemuito-
desdequenãosucumbacatacumbaseincumbadeagôporqueacomunicaçãoapareceuetomouviasmaisde~enfaseda-
atençãoqueasenergiasquesustentamavidacomosacanagemquefazarodagirardeumAMORpuroeterrenoextraex-
traextradetãoterrenopraessacoreogra  aqueeucanseiqueestoucansadoquequeromesmoreinventarosjogosquejá-
vieramprontosechegadevítmazzzzpraqueridosfrenesisestóicosselvagempnopticonóicosgerminadosguerrilhei-
rosdeantípodasantepodasantecorposanticorposqueaprenderamaaprendersentadosaAPRENDIZAGEmésegui-
ralimentandonãoseiporissohabitaroentredentreosdentesresponderáaofocodePRAZEROSAMENTE  nalizarasd-
daanecessidadedosALUNOSopiorquevemdosALUNOSanecessidadedeserjulgadoeAPROVADopeloprofessOR.
Diasproporcionaisdesproporcionadosdeumassempreasmesmasvozesquefalammaisaltoeasoutrassempre  cam-
quietasporquepreferemjogarcomapotenciadeGANDHImasseráquenanossaeranãoseriamelhorfazercalaraboca-
maseujáaprendiqueTORNARSEAGTRESSIVOÉDEIXARDESERPERIGOSooaoaxxxxcomoqueiratransarcomo-
pensamentodaBUTLERtomarcafécommanteigaprocessorecebidoprotocoladoahmeesquecidecolocartítulocapae-
resumoentãootítuloéCAPITÃODOMATOacapavaiserasbordasbrancasdafolhaimpressaporquejásabemosqueuni-
versidadequeéquealunoqueéqueprofessoraqueésenãotáeurepitorepitoufrgsalessandroesívlialialeialéialauerbrha-
mabrahmaeoresumoéLEIADETRÁSPRAFRENTEequandoestivermastigandoalgobemsuculentoumsucobemlen-
todetropeçoseexplicaroradicalismore  exãoteóricasobretalteremosquefazeroutrascoisaspseudooriginaisprasatisfa-
zermosascoisasdamáuinaquede  neanósmesmosacadainstãnteprasusntarsustentarnossoroletalgumascoisasvaope-
gareoutrasnãoespiralzinhapequeninihadeumAGRADECIMENTOpelasviolênciascotidanasdocorpoedamusculk-
taruaquecomodisseoLÈOtápogramadasocialmenteoualgoassimesseserãoosúltimosquarentaenovaeuvoumolhar-
voutemostraramáquinanãoiatertantoenoluqecertantodependedecomotuencerraenxeraobrigadotchau.

1 estado - relação corpomentealmaespírito (digo assim mas entendo que tudo é corpo) em devir que se relaciona com 
passado, presente e futuro num environment especí  co e que se instaura pela relação imbricada e sinestésica entre 
pensamento, intuições, sentimento, sensações, consciente e inconsciente na sobreposição de campos e esferas sociais, 
ambientais, físicas, mentais, psíquicas, espirituais, emocionais, arquitetônicas, vinculadas à existência de seres vivos 
(aparentemente vivos, porque não podemos delimitar o que seja a morte ou a ausência de vida ou relacionar a 
vida com a ausência da morte ou a morte com a ausência da vida) ; Environment por sua vez pode ser visto como 
um complexo de fatores ambientais, sociais, culturais, políticos, emocionais, arquitetônicos, sensoriais, imagéticos, 
intuitivos, energéticos, físicos e químicos de um local ou região assemelhada . (Em resumo, teremos espaço e tempo e 
corpos)

2 Corpo Sem Órgãos, conceito extenuadamente usado por muitos pensadores e artistas e pensado originalmente 
pelos autores referidos. A partir deste e do plano teremos nomadismos, rizoma, afectos intensivos e; e; e; e...

3 Proposta advinda do Movimento Situacionista, onde Guy Debord(2000) estabelece uma crítica ferina e radical a 
todo e qualquer tipo de imagem que leve à passividade e à aceitação dos valores preestabelecidos pelo capitalismo. 
Podendo-se, assim, ao criar uma desfuncionalidade de um trajeto, por exemplo, estabelecer uma espécie de pirataria 
dos comandos preestabelecidos no nível social de comportamento.

4 Assumindo aqui a conjunção das proposições de ROLNIK(1986), quando em seu livro
  Cartogra  as do Desejo nos
fala de micropolítica e FOUCAULT(2008), quando abrange a complexa relação sociocultural com os 
poderes em seu  conceito de Biopolítica. Assim, me re  ro a microbiopolítica, uma relação de singularidades com os 
poderes que nos atravessam.

5 Conceito oriental que re  ete a impermanência e a incompletude, onde a imperfeição tem mais valor do que a 
adequação a um ideal preestabelecido. Do livro Wabi-Sabi: for Artists, Designers, Poets & Philosophers, de Leonard 
Koren, Imperfect publishing, Point Reyes, California(2008).

6 Paragem assemelha-se à pausa, se olhada com pouco cuidado, mas, diferente, é oriunda de um estado onde a per-
cepção do que já está “movendo” é mais importante que a produção do movimento, não há pausa, a pausa é 



uma ilusão. É um wu-wei (não-fazer) habitado, cheio de vida, dando ênfase aos movimentos involuntários e as 
micro-respostas à força da gravidade; circulação do sangue, batimento cardíaco, in  ar e desin  ar de pulmões, 
etc. Além de referir-se como possibilidade de ação (social e política) contundente, na relação que estabelece Lepe-
cki(2005 – Still Acts), trazendo à tona percepção e atitude.

7 Yanomamis vide KOPENAWA(2015), Sioux vide SAMS(2003), Butohkas Undergrounds vide histórias orais, 
Mauro Pozatti vide POZATTI(2003) e outros muitos outros.

8 Amalgamado digo porque não tem retorno, desfazimento, diálogo não mas sim antropofagia, não há uma se-
paratividade envolvida, mas uma recriação a partir de tudo junto processado e vomitado, e ruminado, e bueno, 
aqui.

9 No grupo Mocambo de Capoeira Angola em Porto Alegre/RS, no ginásio Tesourinha, guiados por mestre João 
Baptista.

10 Parte de um canto de Capoeira Angola, Aidê, conta-se, foi uma negra que se libertou ao fugir para o Quilom-
bo de Camunjerê, segundo tradição oral referida nas rodas do grupo Mocambo.

11 'Li' – Termo oriental referenciado no livro TAO: O Curso do Rio(1975): é a ordem assimétrica, não-repetitiva 
e não-organizada que encontramos nos padrões da água em movimento, na forma das árvores e das nuvens, dos 
cristais de gelo na vidraça ou dos seixos dispersos na areia da praia

12 Excerto retirado da fala de Yannik Butel em Ciclo de palestras no Seminário Olhar Crítico sobre a Cena 
Contemporânea, realizado pelo P rograma de pós Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, em 2016, no Instituto Goethe, Porto Alegre, RS. o Prof. Yannick Butel é crítico e dramaturgo‚ 
professor e pesquisador de estética e estudos teatrais da Université de Provence Aix-Marseille-França.
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 0
"

Zero is emptiness. 
 Zero is a starting point and a terminal point. 

 Zero is a changing point of sanity and insanity.  
Zero is a turning point of laughter and sorrow.  

Zero is now and a moving point of time from the past to the future.  
We can imagine the turning point from daily life movement to Butoh move-
ment,  or from earth energy to sky energy, or from summer solstice to winter 

solstice…
 What is this zero for you ?

 What is your starting point, and when is your turning point ? 
 What is this zero point for your dance ?

  ... search this zero...

"

Atsushi Takenouchi



As letras que cá estão, que em conjunto formam palavras e as palavras que interligadas formam 

frases ou formas-expressão-escrita (traços pretos que são sanguinizáveis através da capacidade 

de ler) foram feitas de agenciamentos oriundos dos lugares criados a partir dos encontros com pes-

soas, textos, vídeos, músicas, sonhos, imaginações, (assim como os vídeos e fotos todos foram 

possíveis através de encontros com pessoas),   e bueno, através desta vasta bibliografi a corporal  

se deram as linhas  erráticas  desta pesquisa, assim, também por isso,  agradeço a presença e a 

inspiração de todos; na real o que mais fi cou de tudo isso foi a beleza de estar junto.  Muito do que 

aqui está é somente um desdobramento de encontros, meu modo de dizer o que já foi dito, meu 

jeito de organizar coisas que já estão por aí, e meu jeito de roubar pra fazer o que eu quiser com.
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Anexos - Vídeos

https://youtu.be/796np6-TuG4

Y ROSA CARNAVAL 

sigue y sigue y sigue y sigue y SIGUE

GANHANDO DE AMOR PERFEITO

-  -  -

https://youtu.be/yx6yPbKscg8

 TE AMO

meus amigos do feici

TE AMO BRUNERA!

TE AMO JANA!

TE AMO CHARLES!

TE AMO NEGO MINAS!

...

TE AMO GALERA QUE NÃO FALEI O NOME 
PORQUE NÃO SAIU NA HORA DO FLUXO DE INCONSCIENCIA

AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

gravações e concepção Ale Riva
edição e criação Rob Fonks 
Gracias Geds do meu coração 

- -  -

https://youtu.be/X-eHbHe6woY

 os movimentos involuntários ‘dele’ parecem com os m’eus quando alguns butôs se ativam em 
mim
esses espasminhos dão um  erte ao que pode vir a ser uma movimentação que nasce(tachado)
 se desdobra de uma relação não hierárquica da consciência ou controle por sobre o corpo e o 
movimento. 



https://youtu.be/BcDuDEF4QG4

 registro de  Janaína Ferrari Garcia
 em 02 de abril de 2017, 
na sacada do segundo andar do prédio do CEEE Erico Verissimo,
 Rua dos Andradas, (Rua da Praia Carái!),

- - -

 https://vimeo.com/210367166

0

GED de 2015 durante uma aula...
GED quer dizer Grupo Experimental de Dança de Porto Alegre.
GRACIAS GEDs DA MINHA VIDA
da série MSC (Musculatura Socialmente Condicionada) -
MSC = frase de Leo Jorgelewicz

- - -

https://youtu.be/77PmlJVLeMA

 vídeo tosco proposital de ale r.
voz de Alessandro e da mãe da Gabi Tavares,
 rosto de não-sei com testa franzida (quantos tenho encontrado!),
bueno, gracias a todxs ustedes, 
na rua voluntários da pátria
(mas isso é nome de rua que se coloque? 
Hou Viram do Ipi Ranga As Mar Gens Plá Cidas...
- jorra aí, jorra)

- - -

https://youtu.be/eXq53JwIG0s

 Excerto de momento aleatório de Alessandro Rivellino 
movendo/sendo movido  na performance onde  cou 12horas ininterruptas dançando/sendo dançado 
e recebendo ‘alimentos’, como músicas, canções ao vivo em  auta, corpos, bananas, águas,  ores, etc. [ GRA-
CIAS ] na sala400 da Usina do Gasômetro em Porto Alegre/RS, 2016.

Gracias a TODA GALERA

https://youtu.be/nkwesF-kCjc

 donde está tu atención?

Natália Karam sendo dançada 
na residência que seria de butô caso o artista não tivesse inventado outro-algo 
em Porto Alegre, RS, inverno de 2016, na Casa Frasca.



https://www.facebook.com/1203500203098866/videos/1245039588944927/

Ko Murobushi

yep

- - -

https://youtu.be/M2Z2pRouTQU

- - -

https://youtu.be/pNFeLP-IhRA

- - -

https://youtu.be/5JC1fXDuLNg

- - -

https://youtu.be/NIWSRHmAvjs
vídeo gravado em celular tosco(antigo),
gravação de áudio impensada e improvisada,
edição sem correções
edição tosca proposital

amor e sombra
convergindo para a água da pia do lugar que eu não moro,

‘aqui onde eu não moro aqui é meu lugar’

- - -

https://youtu.be/u36kKWLGWmo

 Performance e Antropologia da Performance

Depois escrevo sobre  a sociedade do espetáculo, a performatividade cotidiana, a interpretação do espectador, a core-
ogra  a cultural, a atuação do artista da/na vida /
não, não escrevo não. 

Vídeo de Zacharias, Paula 
com câmera Go Porro 
digo, Go Pro.
Cantor: John McInerny
em 
Buenos Aires - Província, Argentina, 
novembro de 2016.

- - -

https://youtu.be/oWeZ_dFTtpo

 captação de Krishna Daudt,
qualidade tosqueada propositalmente por Alessandro Rivellino.



https://youtu.be/HEitERtJSL4

- - -

https://www.youtube.com/watch?v=9MlqEoCFtPM
gender is performédi

- - -

https://vimeo.com/145728357
Deitado na Areia - Pemba

- - -

https://vimeo.com/145466998 
conteineres

- - -

https://youtu.be/x7sAM2GMrOU
alexanders

- - -

https://youtu.be/jnp4hut5H5w
porto alegre eu curto eu cuido(caído)

- - -

https://youtu.be/hupDswmZOEo
zonas limite - Rua sem nome - Porto Alegre - RS

- - -

https://youtu.be/jP3fYcCtPRQ

 video de dani wurtzel
~
eu pre  ro sem som ou com heavy metal

- - -

https://youtu.be/sJxm821Nnow
holding hands with some of my diff erent corpses

 Video-base: André Olmos 
 Performagem, Criação e Edição de Vídeo e de Áudio: Ale R.
Da série Tosquera-brava

- - -



https://youtu.be/px2UAoZ7ff 4

 videomaker - mauricio casiraghi

Busque Bosque 
a 
Estória Memória  
de 
Michel Faraday 
e seu 
FILHO-RECÉM-NASCIDO 

- - -

https://youtu.be/7sKf1RrikUE

no terço  nal coloque blu blu eletric blu do bowie

- - -

http://vimeo.com/74873167

 shake the dreams on your sweet head - VÍDEO
Vídeo realizado pelos  éis que con  aram no sonho que tive.

Perdão aos bois.

A pulsão de vida vêm do lugar estrangeiro.

A vida come a si mesma.


