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1. Apresentação de todes as Alines (nome, de

onde vem e como ficou sabendo do labor)

DIA 1: 22.06.21

DRAMARQUEOLOGIA: um mix do

que seria (aquilo que o cris

estruturou previamente) com o que

foi (como aconteceu) e o que será

para o próximo encontro (ideias,

palavras, referências, conexões

que emergem durante o encontro,

assim como no momento em que

estou escrevendo aqui)

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/22f245b9-c192-4aac-b444-ecd19694c673.png?asset_id=4a341f8b-6500-40c2-8e48-fc52e6ca929b&img_etag=%221fdc0b16da12e44faf592772244232ce%22&size=1024


2. Campo de pesquisa: Dramaturgia Tátil,

Fáscia/Tensegridade, Emoção (Damásio),

Metáfora, Surrealismo, Dadaísmo. (ainda vai

rolar muita saliva sobre estes tópicos)

3. Prática: fluxo-contínuo-em-deslocamento-

espacial-ininterrupto-rio-mar-corrente-tátil-sem-

parar-seguir-na-direção-que-já-está-

acontencendo. Condução do Cris por voz:

trajetória pelo corpo dos pés a cabeça com

atenção para peso, liberação de tensões, fluxo

de pensamento; início da trajetória espacial

lentamente usando o chão e os apoios para

transferir peso e iniciar a corrente tátil que não

cessa; Obstáculos não são problemas, mas

"corpes" (falar disso amanhã! talvez pensar

tudo como corpo e não apenas superfícies)

que podem redirecionar o fluxo; Os verbos

empurrar, puxar, transferir, deslizar, agarrar,

arrastar, esfregar auxiliam a modulação da

corrente; A substância de dentro é a mesma da

de fora; Você olha o espaço e o espaço olha

você; Você toca o espaço e o espaço toca

você; É sempre você que cria as situações para

continuar seguindo, curiosa, interessada, se

esfregando no mundo.

4. Corrente de falas/palavras no entre e sai do

zoom - transbordado para

5. Jam - fluxo de imagens, objetos, gestos, falas,

áudios, músicas, sons, livros, comida...

https://universidadedafascia.com/o-que-e-tensegridade/
https://www.youtube.com/watch?v=2COAN5Y6S9U


https://youtu.be/JAwGGbzzAd8

Chegando com a música bafônica do Negro Leo !

Que é correnteza de realidade !

https://www.youtube.com/watch?v=mj4xvw10fYc

1. Todes contando o dia 1 para o Bruno

DIA 2:
23.06.2021

https://youtu.be/JAwGGbzzAd8
https://www.youtube.com/watch?v=mj4xvw10fYc
https://youtu.be/JAwGGbzzAd8
https://www.youtube.com/watch?v=mj4xvw10fYc


2. Mãos à fáscia: Exercício de toque multi-

direcional com as mãos em um continuum.

Direcionamento da atenção. Não "pular"

problemas, mas achar soluções em con/tato

com o problema, buscar outras posições,

ângulos para não perder a continuidade da

direção. Corpo vai se reorganizando para

seguir os caminhos das mãos. Ficção como

experiência háptica para conferir peso, volume

e distribuir vetores no corpo, tonalidades entre

dentro-fora entre sensação-intenção.

Condução do cris por voz para inclusão do

olhar e em seguida expansão para fáscia do

espaço, das coisas. Ser gerúndio. Surfar na

experiência. Modular tonalidade (tônus),

velocidade. Usar os verbos que colaboram

para a manutenção da corrente.

3. Papós prática: Como cada um sente que está

lidando com sua corrente? Sentir-se sempre em

transição. Indo. Imaginação como ferramenta

para criar sentidos para continuar indo. Não há

espaço nem tempo para afirmações,

cristalizações, é sempre passagem, é sempre

deslize, como água que corre sem parar.

Perceber os juízos que surgem na corrente,

não negá-los, dissolvê-los. Sujeto-Objeito >

surfar entre sujeito e objeto < faz acontecer -

estar acontecendo. Sobre o tátil com as coisas:

Metáfora do rio-mar, de imaginar-se ser como

água. "A água pode fluir ou quebrar", diz o

Bruce Lee. Intensidade/Intenção estão

implícitas nesta afirmação.



https://www.youtube.com/watch?v=cJMwBwFj5nQ

E como fazer o ar se tornar uma superfície/corpo

palpável? Aqui novamente um "problema", um lugar

que requer invenção, seja uma ficção (imaginar ser

ou tocar coisas no espaço) ou concretude

(direcionar atenção para peso, volume, tônus,

ritmo).

E quando a música entra? Música é propositora de

intensidades e ficções. Quando ela entra, entramos

em outra fase da "viagem" (prática). Lidamos com

suas qualidades e intenções em diálogo com as

nossas.

Alessandro Cortini - Tema:

https://www.youtube.com/watch?v=cJMwBwFj5nQ
https://www.youtube.com/watch?v=cJMwBwFj5nQ


https://www.youtube.com/watch?
v=cYrlKpl7W78&list=OLAK5uy_mWigyJ7jh7T7OOhbW8gY484wS8k_kJHSo

O papós foi bem longo hoje e não fizemos a jam.

Me perdi no tempo. No final do papo minha

intenção era testar um fluxo com a linguagem, mas

fomos parar no desfile de "surrealismo" que eu

havia pedido ontem.

Pensei uma coisa durante o desfile, e estou aqui

agora ainda pensando e escrevendo. Acho mais

interessante essas trocas de referências

acontecerem na JAM. Acho que dentro do jogo a

experiência fica mais conectada com a ideia de

fluxo, de corrente... por isso talvez

(inconscientemente) eu chamei de desfile. Desfile

gerar fluxo. Aparece e desaparece. Não se explica

só com linguagem falada.

PAPÓS:

https://www.youtube.com/watch?v=cYrlKpl7W78&list=OLAK5uy_mWigyJ7jh7T7OOhbW8gY484wS8k_kJHSo
https://www.youtube.com/watch?v=cYrlKpl7W78&list=OLAK5uy_mWigyJ7jh7T7OOhbW8gY484wS8k_kJHSo


Eu tenho percebido nossa atualidade muito borrada

entre realismo-surrealismo. O que é real pra mim

tem parecido o que eu entendo (ou entendia) como

surreal e o surreal (como eu sabia) parece normal.

Por isso tenho tido vontade de olhar para o aspecto

do inconsciente que é uma das características

marcantes do surrealismo. Mas também a

subversão do Dadaísmo. Um manifesto que, de

certa forma, transformou a realidade mais ordinária

em arte. Além das lógicas conceituais desses

movimentos, também me instiga a estética de como

usam cores, de como produzem aproximações

entre corpos e coisas improváveis.

A vontade é de testar o que esses movimentos, e

aquilo que recolhermos de referências, podem

provocar outras articulações em nosso modo de

imaginar, pensar, criar e até se mover....

Moda: Ib Kamara: https://www.instagram.com/ibkamara/

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/6b03ff37-165d-4178-9bbd-9e21f4d912ad.png?asset_id=3301d206-5da9-4f19-889e-59a61e81ddd5&img_etag=%226dd28d29d654687233db0654e6376410%22&size=1024
https://www.instagram.com/ibkamara/


rafael pavarotti: https://www.instagram.com/rafaelpavarotti_/

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/65af1fbd-cd3e-449e-85e6-6d7e9817949a.png?asset_id=62a2873e-5956-42d7-9494-914647a89121&img_etag=%2247bb1cf2f5b69935a60751052d4802fd%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/6703f221-ad0b-4fca-b647-2f7ecea1d54a.png?asset_id=9b908553-8de2-4df2-a88a-54d11e7a5839&img_etag=%2294e109e2a6f2da5fb67cc3e5ddfc54b2%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/4e842e5e-1084-4e7e-a827-a4df9ee8cfde.png?asset_id=3eb6c71f-8480-4ad3-ac5f-5adc6a01541c&img_etag=%22035ee5617da549eef6112e3c301af219%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/14b625fa-17b1-49a9-a898-215cc3fb356c.png?asset_id=dfa7d5e3-5b41-4cc6-ac27-eda5a44968e0&img_etag=%22a96ab80e6c49a15b745a505acaee76d6%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/e3754428-13ac-4531-a7f6-e7eecfd01edb.png?asset_id=50f35fe8-882f-4309-9559-c021712597de&img_etag=%22e44132bf81d42f5b5e069f0ad07a0d69%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/2f220fd1-78bb-4c2c-809a-1eaa66e8585d.png?asset_id=2761890e-c031-4f40-8d6b-8dceaf8f52dd&img_etag=%22c99165a6ac62ee641ad2f131efca3ec0%22&size=1024
https://www.instagram.com/rafaelpavarotti_/


David Altmejd https://www.instagram.com/daltmejd/

Titus Kaphar - https://www.kapharstudio.com/work/

pintor no rj

https://www.instagram.com/daltmejd/
https://www.kapharstudio.com/work/
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/0868e7be-70ad-4d34-ab60-f18cbe924a04.jpg?asset_id=b5000d8d-64fa-4bda-96ce-1842bc41d08b&img_etag=%22fc4643d1d5e0e2e17f89f08fb0178871%22&size=1024


https://youtu.be/uall_5x2g0w

As do Lucas não peguei o nome, e nem o link ele

mostrou na revista. Tem de ver o vídeo.

https://youtu.be/rpho1YHXPQQ

https://youtu.be/uall_5x2g0w
https://youtu.be/rpho1YHXPQQ
https://youtu.be/uall_5x2g0w
https://youtu.be/rpho1YHXPQQ


https://youtu.be/eb5xlptbpSA

https://www.youtube.com/watch?v=sdBaS8fgwNs

DIA 3:
24.06.2021

https://youtu.be/eb5xlptbpSA
https://www.youtube.com/watch?v=sdBaS8fgwNs
https://youtu.be/eb5xlptbpSA
https://www.youtube.com/watch?v=sdBaS8fgwNs


https://www.youtube.com/watch?v=InLp-ACmQzA

https://youtu.be/A2nUm3dyYdw

Um pouco de dadá:

https://www.youtube.com/watch?v=InLp-ACmQzA
https://youtu.be/A2nUm3dyYdw
https://www.youtube.com/watch?v=InLp-ACmQzA
https://youtu.be/A2nUm3dyYdw


Atendo-nos às imagens ora descritas, notamos que

se tratam de objetos corriqueiros, extraídos do

cotidiano e, posteriormente, transformados em arte.

Eis aí a característica norteadora de toda a arte

dadaísta, dada a sua liberdade de criação. Tais

objetos, destituídos de valor segundo a concepção

do artista, tornam-se valorizados por meio de um

único objetivo: o da contestação. Sendo assim, em

virtude do contexto (período entre guerras), a arte

precisava ser desmitificada e ridicularizada por

meio da agressividade e irreverência. Numa prova

desta liberdade, Tristan Tzara explica como surgiu o

movimento: “Encontrei o nome por casualidade,

inserindo uma espátula num tomo fechado do Petit

Laorousse e lendo imediatamente, ao abri-lo, a

primeira linha que me chamou a atenção: Dada.

Meu propósito foi criar apenas uma palavra

expressiva que através de sua magia fechasse

A Fonte e Roda de Bicicleta, obras dadaístas de Marcel

Duchamp

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/dc8c2795-8c07-4aa0-94ce-ee635838e6ab.jpg?asset_id=77a7bd40-1e2c-42a7-9492-ac5cdc5badce&img_etag=%227cdb7c16ccf815f1b16c3b999d4b3d9d%22&size=1024


todas as portas à compreensão e não fosse apenas

mais um –ISMO”.

A linguagem, tida como inovadora e inusitada,

propunha desmitificar toda forma de racionalização,

bem como de valores ligados ao convencionalismo.

Para tanto, os dadaístas destruíram a rima, o ritmo e

o significado lógico das palavras, em virtude do

clima de instabilidade ocasionado pelo medo e

pela revolta diante dos fatos sociais.

Nascido em plena guerra, o Dadaísmo foi

considerado o mais radical de todos os

movimentos. Foi lançado em Zurique, em 1916, por

meio de um manifesto assinado por Tristan Tzara.

Um pouco de surrealismo:

Urutu. Tarsila do Amaral.

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/ac46562d-2162-43c7-8775-17bddfb1d0cd.jpg?asset_id=ed6c6a92-68bd-4cfe-b18b-abff3c506156&img_etag=%2221eab62661edbb9e5d6020d391bb5d1c%22&size=1024


Movimento surgido em 1924, na França, teve início

com o Manifesto do Surrealismo, de André Breton.

Extremamente influenciados pelos ideais

freudianos, os representantes surrealistas valorizam

a arte do inconsciente, partindo-se da livre

associação de ideias, abnegadas de quaisquer

resquícios de racionalidade.

Tais pressupostos relacionam-se à tradição

romântica voltada para a subjetividade, como

sendo uma espécie de contrarresposta aos

preceitos dadaístas. Uma vez envoltos pelo niilismo

e pela autodestruição, os representantes

surrealistas concebiam que o instinto demolidor

deveria ser apenas uma das etapas do processo

criativo. Diante disso, objetivavam encontrar um

caminho que proporcionasse o acesso às zonas

profundas do psiquismo humano, procurando fundir

imaginação, depositada no inconsciente, com a

razão. Nesta junção do maravilhoso com o externo,

temos aí o que se denomina de escrita automática,

posto o livre arbítrio do artista em implantar uma

literatura destituída de lógica e racionalidade.

Tanto nas telas, quanto nas letras, a arte surrealista

perfez–se de impulsos criadores e inconscientes.

fonte dessas definições:

https://www.portugues.com.br/literatura/expressionismo-

https://www.portugues.com.br/literatura/expressionismo-dadaismo-surrealismo---uma-triade-vanguardista-.html


dadaismo-surrealismo---uma-triade-

vanguardista-.html

Hannah Höch :

https://fahrenheitmagazine.com/arte/visuales/hannah-

hoch-la-dadaista-que-critico-a-la-sociedad-del-siglo-

xx#view-1

Eduardo Srur : https://www.google.com/search?

q=eduardo+srur&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiBw8y5

Gerardo Feldstein - Artista visual :

https://www.instagram.com/feldsteinarte/?hl=pt-br

Almanegrot :

https://www.instagram.com/almanegrot/?hl=pt-br

First papers of surrealism exhibition, Marcel

Duchamp’s His Twine 1942 :

https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-

papers/22/duchamp-childhood-work-and-play-the-

vernissage-for-first-papers-of-surrealism-new-york-

1942

Em 1924 o ator e escritor Antonin Artaud, em

nome do escritório de pesquisas surrealistas,

publicou o seguinte aforismo: O surrealismo não

é um estilo, é um grito da mente que se volta

https://www.portugues.com.br/literatura/expressionismo-dadaismo-surrealismo---uma-triade-vanguardista-.html
https://fahrenheitmagazine.com/arte/visuales/hannah-hoch-la-dadaista-que-critico-a-la-sociedad-del-siglo-xx#view-1
https://www.google.com/search?q=eduardo+srur&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiBw8y5zfzwAhU2IrkGHU1ZCcUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1227&bih=675
https://www.instagram.com/feldsteinarte/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/almanegrot/?hl=pt-br
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/22/duchamp-childhood-work-and-play-the-vernissage-for-first-papers-of-surrealism-new-york-1942


para si mesma. Fiona Bradley

https://www.estantevirtual.com.br/sebolinhapaulista/fiona-

bradley-surrealismo-2526483415?

show_suggestion=0

1. Comecei dizendo que estou interessado em

experimentar como os movimentos surrealista

e dadaísta podem informar o que fazemos,

alimentar nossa imaginação e provocar

elaborações na nossa forma de pensar e

promover contato.

2. Mãos fáscia que transborda para o espaço e

meditação/prática da corrente/correnteza.

3. Exercício criar um texto coletivo falado. Liga

audio e camera para falar e permanece no

quadro até que outro entre com uma

palavra/frase, e assim por diante. Fizemos

algumas vezes e conversamos sobre dilatar a

escuta para criar um tecido com fluxo e direção

- aqui também a ideia de corrente - algo que

não cessa de seguir. Atenção não apenas para

o que foi dito por último, mas em todo o tecido

que vai sendo construído com a corrente.

Buscar articulações que promovam contato e

abertura para seguir. Atenção para as

armadilhas de concluir um pensamento, em dar

fim, em resolver sozinho. Como chegar a um

fim que seja sentido pelo conjunto? e ainda,

considerar que nem todo fim precisar ser

conclusivo, pode ser reticente...

4. Pausa

https://www.estantevirtual.com.br/sebolinhapaulista/fiona-bradley-surrealismo-2526483415?show_suggestion=0


5. JAM - com a atenção para os pontos

trabalhados no dia. Um vídeo audiovisual

criado em conjunto como uma correnteza que

não para de seguir abrindo caminhos e

camadas de sentido

https://youtu.be/RwsBgv0eQZ0

Começou com a imagem "A coluna partida" da Frida

Kahlo e log em seguida entrou áudio da notícia do

Salles em espanhol. Na sequência entrou a cadeira

branca > a partir daí começou a gravar.

Cris lesado esqueceu de gravar o

início da JAM 😬

https://youtu.be/RwsBgv0eQZ0
https://youtu.be/RwsBgv0eQZ0


A coluna partida - Frida Kahlo

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/18adffc4-83d5-48c5-a7dd-9c5cfa30e2b4.jpg?asset_id=d725c09d-b9d5-479a-8851-1bf07749edc7&img_etag=%22b2964d2547879723f9d289636e160596%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/01f9566b-78fd-4ff0-aff8-499c6277697f.png?asset_id=7db53a4a-c6c5-4c61-a34c-affb3e08a0d8&img_etag=%229463e32f7f8e271d5f3b3b396e55fb09%22&size=1024


https://youtu.be/EJMhR_yg8ks

Referência linda que a Amanda enviou !!!

DIA 4:
25.06.2021

https://youtu.be/EJMhR_yg8ks
https://youtu.be/EJMhR_yg8ks
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/dafd16da-2364-4948-b48a-f5cfab8950eb.png?asset_id=e4aac720-0993-4f33-9608-b67783431ffb&img_etag=%22c9c6430b7da6ebd0dfa90d3371da4043%22&size=1024


https://www.youtube.com/watch?v=NdOPVyaIt6w

"Não sou eu quem me navega, quem me navega é

o mar" Pra correnteza, isso fica bom como

pergunta: Sou eu quem me navega ou quem me

navega é o mar?

https://www.youtube.com/watch?v=EflJ67AAZFc

https://www.youtube.com/watch?v=NdOPVyaIt6w
https://www.youtube.com/watch?v=EflJ67AAZFc
https://www.youtube.com/watch?v=NdOPVyaIt6w
https://www.youtube.com/watch?v=EflJ67AAZFc


palavra nova de hoje: escorregadio....

1. Olhos fechados, mic de todes abertos. Ficamos

por 10 minutos escutando os foras pra afundar

em nós mesmos. Na sequência, cris conduziu

por voz: transferir bem lentamente peso para

começar deslocamento espacial contínuo,

percebendo as trocas de apoios, a

reorganização do corpo para ir seguindo a

direção já presente e acontecendo.

2. Após um bom tempo em silêncio, indicação

para poder incluir coisas na correnteza. Coisas

que produzam alguma modificação/alteração

na auto-imagem, que provisoriamente faça

você se transformar, perceber-se, imaginar-se

ser outras coisas ou estar em outras situações

no surfe da sua corrente.

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/f6ca560e-f75a-4078-b523-0b54aeb3a22c.png?asset_id=341a270f-c738-4bd4-8b0a-9eb12d0c91b8&img_etag=%223d1873f99508b3429633c29374757d09%22&size=1024


3. Música usada:

https://www.youtube.com/watch?v=W0gjejmNYxg

4. Tempo banheiro/água e volta já começando

construção de textofascial juntes.

https://youtu.be/E4UaZYzHfTs

5. Papós: sobre a escuta e o que tem a capacidade

de manter o texto/tecido ser conjuntivo - com alto

grau de contato com o que antecede (memória tátil)

e o que se coloca para seguir abrindo caminhos

https://www.youtube.com/watch?v=W0gjejmNYxg
https://youtu.be/E4UaZYzHfTs
https://www.youtube.com/watch?v=W0gjejmNYxg
https://youtu.be/E4UaZYzHfTs


e/ou promovendo novas camadas no que lá já está

acontecendo.

https://youtu.be/F1idoSTRves

6. Surradá > fusão surrealismo+dadaísmo : pega do

seu inconsciente, do improvável, do fantástico e

pega também da vida lá fora, da rotina, da tv, da

política e de onde mais seja seu "real" pra dar uma

surra poéticaudiovisual criada em con/junto tátil.

https://youtu.be/GS6Lgy-OrP8

https://youtu.be/F1idoSTRves
https://youtu.be/GS6Lgy-OrP8
https://youtu.be/F1idoSTRves
https://youtu.be/GS6Lgy-OrP8


7. Papós: analisa, critica, elogia, elabora não para

aprender e definir como deve ser. Para esticar a

percepção, compreender padrões, automatismos e

estratégias. O bafo já está acontecendo. A "crise"

da música que entrou e não sabia como sair kkkkk

a música que pre/domina. Tá tudo dominado !

Novamente, não tem certo, não tem errado, tem só

escolhas... e, de onde parte essas escolhas?

https://youtu.be/ML4k8HHrvBQ

Mar e Lu compartilharam no chat o trabalho

Raqueada - Provisóriocorpo - um BAFO ! vejam!!! :

18:11:11 From Mar :

https://drive.google.com/file/d/12a2rXMAnwgsfj7cu7beIwIhvZlFOfAuJ/v

usp=sharing

DIA 5:
26.06.2021

https://youtu.be/ML4k8HHrvBQ
https://drive.google.com/file/d/12a2rXMAnwgsfj7cu7beIwIhvZlFOfAuJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/ML4k8HHrvBQ


1. Prática da correnteza com ficções de

volumes/superfícies no espaço e interferências

na dinâmica provocadas também pela ficção de

que o espaço/coisas agem sobre você, como

por exemplo: te empurra, te arrasta, te puxa, te

dobra....

2. Textofascial

3. Surradá

https://youtu.be/zm1bX7Q99UM

obs: primeira parte foi gravada em

modo speaker, então vai dar mais

pra ouvir os papos e quem está

falando mas não a geral:

surradá:

https://youtu.be/zm1bX7Q99UM
https://youtu.be/zm1bX7Q99UM


https://youtu.be/LqzOdTZgGFs

https://youtu.be/n8pMF_37OPc

1. Grã Fináli - aquecimento corpo corrente-rio-mar

2. Surradá - com infiltração da ENSAula

papós:

DIA 6:
27.06.2021

https://youtu.be/LqzOdTZgGFs
https://youtu.be/n8pMF_37OPc
https://youtu.be/LqzOdTZgGFs
https://youtu.be/n8pMF_37OPc


3. Reiunaitedi - papós experimento > percepções

sobre escuta, ansiedade e sobre os repertórios

que cada um organiza/coleciona e torna

disponível pra jogar.

https://youtu.be/RkwGDEovY_o

https://youtu.be/UFRs_aj4bjU

https://youtu.be/RkwGDEovY_o
https://youtu.be/UFRs_aj4bjU
https://youtu.be/RkwGDEovY_o
https://youtu.be/UFRs_aj4bjU


https://youtu.be/LnrFsXqfNgg

https://youtu.be/LnrFsXqfNgg
https://youtu.be/LnrFsXqfNgg
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/e04790af-b3fd-4ab9-864f-e064fbb25cbd.png?asset_id=8fe917ba-ae47-46db-827e-08aadedb1398&img_etag=%2203e2266692de03ac82c7b06f732b7f53%22&size=1024


https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/98d1fcb7-477d-45ef-9a3a-d48922c3045b.png?asset_id=8a9ab3b9-79c7-4c95-bdc9-553c2221cdb0&img_etag=%22edca7c7f496ed89d6086f53414d80bb6%22&size=1024


https://spark.adobe.com/image_assets/slate/6998210c-9fea-4c9d-bca0-12f03d02f470/images/31b8ceca-75a1-4787-bb85-1daea433027d.png?asset_id=7612775e-d72a-4efc-a339-440879c257ba&img_etag=%221e78c00167ace127de37c35ced2eaf97%22&size=1024

