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

1. Apresentação de todes (nome, de onde vem e

como ficou sabendo do labor) < essa parte foi

bem mais longa do que o imaginado, Cris

experimentou falar mais hoje nesta parte ;-)

2. Campo de pesquisa: Dramaturgia Tátil,

Fáscia/Tensegridade, Icosaedro < acabei de

achar que o icosaedro é água para os sólidos

Dia 1: 13.07.21

"Não sou eu quem me navega,

quem me navega é o mar"

DRAMARQUEOLOGIA: um mix do

que seria (aquilo que o cris

estruturou previamente) com o que

foi (como aconteceu).

https://www.youtube.com/watch?v=EflJ67AAZFc
https://universidadedafascia.com/o-que-e-tensegridade/
https://www.youtube.com/watch?v=EflJ67AAZFc


platônicos !!! não sabia 😱

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_plat%C3%B3nico

3. Interlavo 10min

4. 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 +

música: trajetória pelo corpo dos pés a cabeça

com atenção para peso, liberação de tensões;

início da trajetória espacial lentamente usando

o chão e os apoios para transferir peso e iniciar

a corrente tátil que não cessa; Apesar de existir

muitas direções acontecendo no corpo

(multidirecional), espacialmente você investe

naquela que predomina, que já está

acontecendo, e nem sempre será onde você

conscientemente gostaria de estar. Obstáculos

não são problemas, mas superfícies que

redirecionam o fluxo; Os verbos empurrar(se),

puxar(se), transferir(se), deslizar(se), agarrar(se),

arrastar(se), esfregar(se) auxiliam a modulação

da corrente. Você olha o espaço e o espaço

olha você; Você toca o espaço e o espaço toca

você; Ao mesmo tempo é Sujeito e Objeto -

Sujeto e Objeito. É sempre você que

cria/imagina/ficcionaliza as situações para

continuar seguindo, e sempre estará

acontecendo com você ao mesmo tempo. ;-)

5. Texto conjuntivo: Corrente de falas/palavras no

entre e sai do zoom.

6. Papós: falando sobre a experiência e os

desdobramentos que se seguirão.

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_plat%C3%B3nico


7. Metáforas de hj: icosaedro, rio, surfe

https://www.instagram.com/tensegridade/

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

música usada na prática hoje:

icosaedro

https://www.instagram.com/tensegridade/
https://www.youtube.com/watch?v=cJMwBwFj5nQ
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/45f0d115-db10-42a8-ae61-30b0da1c3942.png?asset_id=26bb77dd-a890-42cb-91dd-7087e7309141&img_etag=%226a4715d0fde2fd85b0091aa84b9c3ee7%22&size=1024
https://www.youtube.com/watch?v=cJMwBwFj5nQ


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

https://youtu.be/YsMRiuFTVZM

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


Letícia por email: Envio aqui o link para o vídeo da

fáscia em movimento:

https://www.instagram.com/p/CDRORuYpGqC/?

igshid=1duez8pecukbh

E também links para a pesquisa Mercúrio Líquido,

que comentei no primeiro dia:

https://www.instagram.com/p/B3ICXHMAduI/,

Dia 2: 14.07.21

https://www.instagram.com/p/CDRORuYpGqC/?igshid=1duez8pecukbh
https://www.instagram.com/p/B3ICXHMAduI/
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/8304975c-95ad-44f9-a196-715abfb51f41.png?asset_id=93888cbd-94af-4c9c-ae9e-7791176323da&img_etag=%22dfb9ac3e0b16b49d2b98e677ecf0af68%22&size=1024


https://leticianabuco.com/mercurio-liquido-2017/,

https://leticianabuco.com/mercurio-liquido-videos/

https://www.youtube.com/watch?v=xc3DqY1yoSc

1. Fáscia com toque: 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. O corpo vai se reorganizando guiado

por onde as mãos vão levando. Metáfora rio-

mar. Depois de 10 minutos, abrir o olhar para

integrar o espaço fora - objetos ao redor,

paredes, as outras coisas. A fáscia do fora. Não

é apenas você que busca o fora com o seu

olhar, o fora também busca você.

Sujeto/Objeito (termo da Júlia Rocha criado em

uma entrevista com o Cris). A parede toca a

É água no mar. É maré cheia ô.

Mareia ô. Mareia.

https://leticianabuco.com/mercurio-liquido-2017/
https://leticianabuco.com/mercurio-liquido-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=xc3DqY1yoSc
https://www.youtube.com/watch?v=xc3DqY1yoSc


sua retina, a sua pele. Ficção como experiência

háptica para conferir peso, volume e distribuir

vetores no corpo, tonalidades entre dentro-fora

entre sensação-intenção. Onde você está

tocando é onde você está. Música propõe

qualidades mas não te domina, é parte em

conjunto.

2. Texto conjuntivo

3. Papós

4. Intervalo 10min

5. Jam, um documento

Fáscia pela abordagem do Rol�ng:

https://www.youtube.com/watch?v=7LuXTNV-9eI

A fáscia é gelatinosa. Ela desliza. Escorrega entre

os músculos, entre as gorduras, entre os

ligamentos. Ela se organiza constantemente no

caos. No nível micro o sistema fascial não está

organizado em camadas. não há partes separadas,

mas um só continuum. "Fáscia é uma coisa viva".

https://www.youtube.com/watch?v=7LuXTNV-9eI
https://www.youtube.com/watch?v=7LuXTNV-9eI


fáscia

Fáscia e as emoções:

https://www.youtube.com/watch?v=XTCuPMsE80s

prática: fáscia > riomar > texto

conjuntivo:

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/5ad2a39c-ba9e-45e5-a3eb-b3353b0ef8f6.png?asset_id=e7f4118e-8344-4420-8a92-b975981cd7a4&img_etag=%22b3789b28a4b2dd60ed68755a538caa3f%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/bee6ac13-ba31-4065-97f5-dd50d03b4bd9.png?asset_id=d6a7784a-0db0-459c-8295-6dbf747a57c8&img_etag=%2229915ce510aa12505ed7a9a13c8a44e9%22&size=1024
https://www.youtube.com/watch?v=XTCuPMsE80s
https://www.youtube.com/watch?v=XTCuPMsE80s


https://youtu.be/DQaF401z5AI

trilha usada na prática :

https://www.youtube.com/playlist?

list=OLAK5uy_mI7TRayjfG5C0RYNvTjEQnqPKofIwtxRc

https://youtu.be/bhANQncBfIQ

Metáforas de hoje: mar > riomar, documento,

papós prática:

https://youtu.be/DQaF401z5AI
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mI7TRayjfG5C0RYNvTjEQnqPKofIwtxRc
https://youtu.be/bhANQncBfIQ
https://youtu.be/DQaF401z5AI
https://youtu.be/bhANQncBfIQ


https://youtu.be/1iFUw4nTpxo

jam, um documento:

Dia 3: 15.07.21

https://youtu.be/1iFUw4nTpxo
https://youtu.be/1iFUw4nTpxo
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/74204b69-01b7-4966-8c3b-a26778326f86.png?asset_id=30156efc-c1cc-4429-a5c0-39b339b17f0f&img_etag=%221318f274ba6e7e90f8be829929d3d137%22&size=1024


https://www.youtube.com/watch?v=e-aEr8jDilo

Conversamos um pouco sobre as reverberações da

prática e como presentificar a fáscia no imaginário

pode provocar de sensações.

1. Riomar: condução por voz e música >

esfregar(se) no mundo para abordagem fáscia >

icosaedro > riomar < incluir as coisas na

corrente JUNTO com você

2. Texto conjuntivo: transbordado para Jam

3. intervalo

4. Dadaísmo e Surrealismo: como esses

movimentos podem informar/expandir as

possibilidades performativas e discursivas na

Jam

Liberta a tua mente pra ela não

desandar. Lembrar que é valente

como as ondas do mar.

https://www.youtube.com/watch?v=e-aEr8jDilo
https://www.youtube.com/watch?v=e-aEr8jDilo


https://www.youtube.com/watch?v=GZ-F4uNsM84

https://www.youtube.com/watch?v=D9RP7Ni-Iwo

Um pouco de Dadaísmo:

https://www.youtube.com/watch?v=GZ-F4uNsM84
https://www.youtube.com/watch?v=D9RP7Ni-Iwo
https://www.youtube.com/watch?v=GZ-F4uNsM84
https://www.youtube.com/watch?v=D9RP7Ni-Iwo


MULHERES NO DADAÍSMO:

http://ovelhamag.com/dada-mulheres-do-dadaismo/

http://ovelhamag.com/dada-mulheres-do-dadaismo/
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/b680a641-9ebb-40fe-aabf-dd9722039ed4.png?asset_id=e7ef8c59-5941-4985-9493-e3c19eb546b0&img_etag=%2211239fb82f38c30a12c3fad2716222a3%22&size=1024


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

duchamp

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/86ac41f2-24c6-4dff-abfb-fb541ab11120.png?asset_id=c85dc486-b38e-4c3a-8c8e-a14da828748d&img_etag=%22c89c81d6b599dc9f50edb91a12a99810%22&size=1024


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

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 signi�cado 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.



DADÁ imagens e alguns

vídeos: https://spark.adobe.com/page/ZqwEkzkUJkcKz/

Um pouco de surrealismo:

https://spark.adobe.com/page/ZqwEkzkUJkcKz/
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/2905e4ce-0c63-434d-b21b-0effcf7f714b.png?asset_id=b5f9ec8d-85e8-4239-bd20-7064cc26c0ab&img_etag=%221d3ac0ce3df1fe845dc670b698e23e91%22&size=1024


Urutu. Tarsila do Amaral.

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/ccb070b0-562e-482d-b876-01fa528fdf5d.png?asset_id=1c444dca-b733-4aa6-9c5c-4d07dc2a83a5&img_etag=%224e762663d95fbf22c45a5c8a1ec3a97f%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

A coluna partida. frida kahlo.

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/230ccc28-9667-41a5-8aed-698e33a0622b.jpg?asset_id=2ac9aed1-4b71-4717-8781-bad32ca7b387&img_etag=%22b2964d2547879723f9d289636e160596%22&size=1024


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 das definições

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

dadaismo-surrealismo---uma-triade-

vanguardista-.html

SURREALISMO imagens e vídeos:

https://spark.adobe.com/page/NJ1zKZitplJWe/

Algumas referências:Hannah Höch

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

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

xx#view-1Eduardo Srur

: https://www.google.com/search?

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

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

https://www.portugues.com.br/literatura/expressionismo-dadaismo-surrealismo---uma-triade-vanguardista-.html
https://spark.adobe.com/page/NJ1zKZitplJWe/
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/almanegrot/?hl=pt-br


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

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

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/8497b756-654f-4a43-8b10-cc1d0f7d04b5.png?asset_id=91bd5cae-4265-4e50-ba61-6d14ee80e320&img_etag=%2247bb1cf2f5b69935a60751052d4802fd%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/d52a01f5-5d50-4e67-91ba-128a5f0059db.png?asset_id=e48bff77-4e33-4dc7-9644-eccc36b69195&img_etag=%2294e109e2a6f2da5fb67cc3e5ddfc54b2%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/b41369be-06eb-4564-96f4-ad1cab4e0166.png?asset_id=b5865f28-15b6-4639-9475-68bfcbb6143a&img_etag=%22035ee5617da549eef6112e3c301af219%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/ff9e47ab-237c-48fb-a8e8-b9c9bf8b8baa.png?asset_id=3d4b01e8-4362-489d-8690-001a17b19026&img_etag=%22a96ab80e6c49a15b745a505acaee76d6%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/e1791309-90c0-4a6d-9490-6c430c0400b4.png?asset_id=ed025335-2b9b-431a-a43d-49dd9fdc496a&img_etag=%22e44132bf81d42f5b5e069f0ad07a0d69%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/aa2f3113-a79b-4c7d-b7a2-b0453c85cd40.png?asset_id=1b777852-c6f5-4f24-bdb9-b2f6e6620b11&img_etag=%22c99165a6ac62ee641ad2f131efca3ec0%22&size=1024
https://www.instagram.com/rafaelpavarotti_/
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/0a968b10-ce9c-4526-ab42-c5d8b7c19f2b.png?asset_id=81d856fa-08ea-4aac-9e96-602a99b1f366&img_etag=%226dd28d29d654687233db0654e6376410%22&size=1024
https://www.instagram.com/ibkamara/


Foto tirada na rua por uma amiga no rj em 2020,

entre dadá e surrealismo ?

Azim H: https://www.azimhphotography.com/portfolio-i

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/376d40da-2c21-44d4-9957-6ff8671a5575.png?asset_id=0daa37a7-26bd-4ded-b12d-18cb51bca799&img_etag=%22a49cf00024107de357770a3b354f2559%22&size=1024
https://www.azimhphotography.com/portfolio-i


pintor no rj

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/c1f17efb-afb4-4677-ace7-a37569dd588d.jpg?asset_id=236bff40-8478-4bf5-935d-cb1b1ab90663&img_etag=%22fc4643d1d5e0e2e17f89f08fb0178871%22&size=1024


https://www.youtube.com/watch?v=tu1D0Pichng

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

https://youtu.be/2yfezRgkJVA

https://www.youtube.com/watch?v=tu1D0Pichng
https://www.youtube.com/watch?v=HYnyIEJpnwo
https://youtu.be/2yfezRgkJVA
https://www.youtube.com/watch?v=tu1D0Pichng
https://www.youtube.com/watch?v=HYnyIEJpnwo
https://youtu.be/2yfezRgkJVA


https://youtu.be/eoUbaNWeBUY

https://youtu.be/4I0S_6_6708

Dia 4: 16.07.21

https://youtu.be/eoUbaNWeBUY
https://youtu.be/4I0S_6_6708
https://youtu.be/eoUbaNWeBUY
https://youtu.be/4I0S_6_6708


https://www.youtube.com/watch?v=kr8oRpA2SpE

1. Riomar ivertido: da fáscia do espaço e das

coisas para si

2. papós

3. intervalo

4. Experimentos Dadaístas e Surrealistas

5. Jam

� como pensado

� como foi tudojuntoemondasnumfluxosó

1. Riomar ivertido: da fáscia do espaço e das

coisas para si > somatizar-se com espaço e as

coisas > ser coisas também > deslocar-se com

as coisas acelerar > ser passagem, desapegar,

fluxo contínuo > desacelerar até parar > fechar

os olhos > música vespera > acalmar > abrir os

olhos, ir de encontro ao que vê e tocar,

deslocar as coisas mesmo que seja 1 milímetro

> as coisas também propõem > não é só você

https://www.youtube.com/watch?v=kr8oRpA2SpE
https://www.youtube.com/watch?v=kr8oRpA2SpE


que empurra, que puxa, que desliza, que

esfrega, que bate, que quebra, as coisas tb

fazem isso em você > gradualmente acelerar >

alucinar > gradualmente desacelerar >

conjuntivo imagético com articulações dadá e

surrealista. texto, escrita, música, fala, objetos,

situações.

2. papós

https://www.youtube.com/watch?v=R-91p-PlGHs

https://www.youtube.com/watch?v=R-91p-PlGHs
https://www.youtube.com/watch?v=R-91p-PlGHs
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/e4e9b710-13ca-4145-9da0-365959cba685.png?asset_id=70fcb5dc-5188-4a7f-8e05-c9ad3fafd1ba&img_etag=%22f1d0b2aaa52b54ad57ffe5ff6c2c11de%22&size=1024


Visitinha do Didi - Diogo ❤ 

https://youtu.be/WpuVipMj2oc

https://youtu.be/WpuVipMj2oc
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/7fd7cd6f-be24-4e85-951c-6f94df640835.png?asset_id=0b02e660-3284-41c9-a959-a77b4633aaa8&img_etag=%22516d2e30ddcddc49cca4e3802621761a%22&size=1024
https://youtu.be/WpuVipMj2oc


https://youtu.be/XOJ2PU4faHQ

https://youtu.be/oGT4N2nR09w

música que o Lucas botou na jam:

https://youtu.be/XOJ2PU4faHQ
https://youtu.be/oGT4N2nR09w
https://youtu.be/XOJ2PU4faHQ
https://youtu.be/oGT4N2nR09w


https://www.youtube.com/watch?v=kX-QbcXyZug

Dia 5: 17.07.21

https://www.youtube.com/watch?v=kX-QbcXyZug
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/e867cd1b-00b8-4c22-b0a5-fe59e4ff65c4.png?asset_id=4d2aee5e-2f99-45b1-9f38-fa4d1867b569&img_etag=%22222175b17d6da2e4fea0841787bd6884%22&size=1024
https://www.youtube.com/watch?v=kX-QbcXyZug


https://www.youtube.com/watch?v=vau8mq3KcRw

https://www.youtube.com/watch?v=DaeL8vUi8wY

Meu verso é livre, ninguém me

cancela Tipo Mandela saindo da

cela Minhas linha voando cheia de

cerol E dá dó das cabeça quando

rela nela Partiu para o baile, fugiu

da balela Batemos tambores, eles

panela Roubamos a cena, não tem

canivete As patty derrete que nem

muçarela...

https://www.youtube.com/watch?v=vau8mq3KcRw
https://www.youtube.com/watch?v=DaeL8vUi8wY
https://www.youtube.com/watch?v=vau8mq3KcRw
https://www.youtube.com/watch?v=DaeL8vUi8wY


1. Prática - alucinar o mar o rio o ar: condução

por voz do fora para o corpo > corpo

projetando linhas para fora > relação de

proximidade com espaços e coisas > início da

corrente > > inventar relevos > imaginar >

alucinar > entre concretude e imaginação > o

fora que é dentro e dentro pra fora > do

cotovelo para a parede, do pé para a língua, da

cadeira para os cabelos, do olho para o chão,

do coração para a janela, da palma da mão

para o teto, da camiseta para a bunda, da cara

para a lombar...etc... > esponjar o espaço para

criar relevos em fluxo contínuo, direcionando a

atenção e o ínicio do movimento para

diferentes parte do corpoespaço que não pára

de seguir em corrente > surfando entre a

concretude e imaginação.

Na prática usei 2 músicas do Tom Monteiro, criadas

nesse projeto durante esse tipo de experimentação

(não estão na nuvem), não sei se ele vai subir, vou

perguntar. Quem gosta de música desse tipo, tem

muitas maravilhas no soundcloud do Tom:

https://soundcloud.com/tommonteiro ;-)

https://soundcloud.com/tommonteiro


https://youtu.be/y8DTAehPssk

https://youtu.be/LZ0l8MkTCa4

surradá:

papós:

https://youtu.be/y8DTAehPssk
https://youtu.be/LZ0l8MkTCa4
https://youtu.be/y8DTAehPssk
https://youtu.be/LZ0l8MkTCa4


https://youtu.be/qAHrTrRXhR4

Imagens do livro do Laban que comentei hoje! bejas Leticia

Nabuco

https://youtu.be/qAHrTrRXhR4
https://youtu.be/qAHrTrRXhR4
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/78de118a-4edc-4a9e-a1ae-1b01c6590372.jpg?asset_id=2b4161e8-aaca-41c5-99fb-248227063115&img_etag=%22c331f10192b7edc4c52ab7d7deee0378%22&size=293
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/fac81474-4a38-413c-aef7-9a33030669e4.jpg?asset_id=698a22af-cb8f-462a-8cc1-05cd8ba3f26f&img_etag=%226dd86fd320b72c45773a812f6fa8dbe0%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/f62e8028-5be4-4fd2-bc2d-206a7dbe0a08.jpg?asset_id=836fb5d9-607f-42bb-8240-f96d4853e2e0&img_etag=%22bfa161f692837d2d556398e36429bacc%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/1e606083-7ef7-4daf-89fd-59e82754e58c.jpg?asset_id=9ca15f7f-f330-4e5a-9f09-0ac0c345a187&img_etag=%224d48b320c390fde6bcb2678d826bd58a%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/8afdaae5-3c45-4c0f-81b0-f4d399dd805e.jpg?asset_id=1c2e1077-1a85-4608-87bf-204f793375d8&img_etag=%22ac04925979c911362131e9522d0e3335%22&size=1024


...Agora não me despedi Agora compro uma

passagem Agora ainda estou aqui Agora sinto

muita sede Agora já é madrugada Agora diante da

parede Agora falta uma palavra Agora o vento no

cabelo Agora toda minha roupa Agora volta pro

Dia 6: 18.07.21

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/e5dc652d-a270-4183-a38d-3635314bec1f/images/f4d1705b-dd09-4193-8abf-2b3dc5c9e50f.png?asset_id=0b175748-73be-469a-aa1a-39ddb3c3e51d&img_etag=%221da24ec374883a01c13c706576bf5ca3%22&size=1024


novelo Agora a língua em minha boca Agora meu

avô já viveAgora vejo a cor azul Agora a mão de

quem me trouxe Agora é só meu corpo nu Agora

eu nasco lá de fora...

https://www.youtube.com/watch?v=MGDI-fb8kLY

1. Prática riomar e propriocepção: condução por

voz > instalar a corrente > fluxo contínuo e

ininterrupto que não pára de investir e seguir a

direção que já está acontecendo > distribuição

do peso entre os apoios que estruturam as

formas e posições > onde você toca é onde

você está > nem a frente e nem atrás apesar de

estar se movendo para alguma direção >

abertura do olhar que tb toca e é tocado pelo

espaço e coisas > transferências do peso para

continuar seguindo a corrente > transferir,

puxar, empurrar, deslizar, arrastar, esfregar,

pressionar, soltar, conduzir, reorganizar >

verbos que magnetizam o volume para

continuar seguindo o fluxo e a corrente > ser

água, ser corrente, ser constantemente

https://www.youtube.com/watch?v=MGDI-fb8kLY
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriocep%C3%A7%C3%A3o
https://www.youtube.com/watch?v=MGDI-fb8kLY


passagem > sujeto e objeito > estar fazendo

acontecer e estar acontecendo com vc

2. incluir no riomar as estratégias - qualidades

trabalhadas na semana > relações com espaço

e as coisas > imaginação/ficção para inventar

relevos invisíveis > ar como substância palpável

> alucinar a forma através do redirecionamento

constante da atenção para diferentes partes do

corpo e do espaço > do cotovelo para a janela

da língua para o calcanhar topo da cabeça para

o chão camiseta para o teto > esponjar o

espaço para se transformar nas coisas ao redor

> ser criança > linhas espaciais como vetores

projetando-se do corpo para o espaço e

inversamente do espaço para o corpo

3. Transição do riomar para surradá sem parar e

sem indicar com voz

“As condições da época em que a vida ainda não

havia saído dos oceanos não se transformaram

muito para as células do corpo humano, banhadas

pela onda primordial que continua escorrendo nas

artérias. Nosso sangue, de fato, tem uma

composição química parecida com a do mar das

origens, de onde as primeiras células vivas e os

primeiros seres pluricelulares tiraram oxigênio e

outros elementos necessários à vida. Com a

evolução de organismos mais complexos, o

problema de manter o número máximo de células

em contato com o ambiente líquido não pôde mais

ser resolvido apenas por meio da expansão da

superfície exterior; foram favorecidos os



organismos dotados de estruturas ocas dentro das

quais a água marinha podia fluir. Mas foi somente

com a ramificação dessas cavidades num sistema

de circulação sanguínea que a distribuição do

oxigênio passou a ser garantida para o conjunto

de células, tornando assim possível a vida

terrestre. O mar, no qual outrora os seres vivos

estavam submersos, está agora encerrado em

seus corpos.” —Italo Calvino, O Sangue, O Mar

na trilha > fiz um fuzuê de músicas entre essas do

brian eno, quebrando com illusivii e uma do tom e

depois fui entrando com Mbé e coisas catadas da

cpi... experimentei cortar, pular pra frente e pra trás

e também sobrepor

https://www.youtube.com/watch?v=-dikWB6wm0A&t=387s

https://www.youtube.com/watch?v=-dikWB6wm0A&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=-dikWB6wm0A&t=387s


https://www.youtube.com/watch?v=dcWwtQmAt7E

https://www.youtube.com/watch?v=Mz8z46jXw6A&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=Gw3RCQXm6ZI

https://www.youtube.com/watch?v=dcWwtQmAt7E
https://www.youtube.com/watch?v=Mz8z46jXw6A&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=Gw3RCQXm6ZI
https://www.youtube.com/watch?v=dcWwtQmAt7E
https://www.youtube.com/watch?v=Mz8z46jXw6A&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=Gw3RCQXm6ZI


https://youtu.be/4ydOVcsQtJY

https://youtu.be/g0LDechTY1k

Participantes: Letícia Nabuco, Gabriel Tolgyesi,

Aline Bonamin, Paulo Carpino, Lucas Koester,

Thiago Ápria, Dani Bertolami, Rebecca

Fraidemberge, Thais Caetano, Déborah Alessandra

Soares, Mariana Taques, Anderson Gouvêa, Samuel

Oliveira, Ana Vieira, Consuelo Alves Rosa, Tamara

Sayumi, Ariadne Filipe, Luana Nery de Sousa, Iuri

Emanuel, Rodrigo Thomaz.

https://youtu.be/4ydOVcsQtJY
https://youtu.be/g0LDechTY1k
https://youtu.be/4ydOVcsQtJY
https://youtu.be/g0LDechTY1k
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