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https://www.youtube.com/watch?v=ptWkfzE8BbA

Atualmente o projeto F0RA está trabalhando uma

versão da perfomance JAMZZ para o modo virtual.

Essa versão foi chamada de ZOOMZZ. Se trata de

uma espécie de aula-performance, com dresscode

Jazz Dance (polainas, faixas no pulso ou na cabeça,

blusinha cropada, leggings, hotpants, collant....) A

pegada é meio vintage na trilha (especialmente

anos 80 e 90, mas a gente estica pra trás e pra

frente também).... Isso vai acontecer todas as

quartas-feiras de Março e Abril às 16h. E vai durar

50 minutos. O lance não tem falação. Entrou já é

pizzta. Já é aula. Já é performance. Já é aeróbico.

Já é cardio. Já é fáscia. Já é dança. Já é memória.

Já é coordenação motora. Já é direita e esquerda.

Bom dia !!!

Aquece a fáscia com JAMZZ >

ZOOMZZ
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Já é jam. Já é Jazz. Já é suor. Já é bombação pra

mudar a química e oxigenar o sangue pra você

pensar molhada.

Isto não significa que sempre haverá essa

"bombação" na ENSAula. Experimentamos nessa.

Talvez experimentemos um pouco mais. Quando a

gente tiver a fim....

Eu ainda gostaria de estudar surrealismo, continuar

fazendo massagem com palavra - poemiofascial...e

também apagar... E, talvez, mais na frente a gente

vai sacar que tudo isso não precisa ser

compartimentado, nem linear. A gente é

eletroquímico, baby !

https://soundcloud.com/eletroquimico/eletroqu-micos-baby
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dj > bj (body jockey)

usando a ferramenta spotlight do zoom > editor >

coreógrafo > vj < bj > foco FOCO foca > dança

dança dança > repete > dance dance dance >

escaner de foco em 1 passo < direcionamento da

atenção/foco > vê/escuta > corporifica > apropria >

emociona > esquerda e direita > zoom in & out > um

todo > um pedaço > uma cara > uma forma > uma

garra > uma raça > um esquece

BJ

POEMIOFASCIAL
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> play poemiofascial

https://vimeo.com/512611817/7f5b9506de
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https://vimeo.com/499752147

Como você está lidando com este

momento de produção virtual? Tá

fazendo algo pra "quando os

teatros abrirem" ? Quando os

teatros abrirem na Europa ou no

Brasil? Você pode esperar os

teatros abrirem? Como você ganha

dinheiro? O que significa Artes

Vivas agora? Uma Live ou uma

Dead? E a rua? Onde é a rua

pública na rede? Você esbarra em

algo diferente da sua bolha nas

mídias sociais? Você esbarra na

Cambridge Analytics?

Quer dançar um Jazz?
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Como você se sente?
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quando a sua cara responde

Sábado que vem......... vai piorar !
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