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https://www.youtube.com/watch?v=6WgTw8UL-1E

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

q=vamos+fugir+lyrics&oq=vamos+fugir+lyrics&aqs=chrome..69i57.11053

8

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

como ficou sabendo do labor.

Dia 1: 24.08.21

"Vamos fugir. Pra outro lugar,

baby!"

DRAMARQUEOLOGIA: um mix do

que seria (aquilo que o cris

estruturou previamente) com o que

foi (como aconteceu).

https://www.youtube.com/watch?v=6WgTw8UL-1E
https://www.google.com/search?q=vamos+fugir+lyrics&oq=vamos+fugir+lyrics&aqs=chrome..69i57.11053j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=6WgTw8UL-1E


2. Campo de pesquisa: Essa parte aconteceu

entrelaçada às apresentações. Sobre

movimentar o corpo e as emoções e

sentimentos que compõem nossas vidas

atualmente. Homeostasia. A pandemia, o

confinamento, a política, o planeta, a espécie

humana. Os 2 aspectos da prática: 1- a

experimentação tátil e suas relações espaciais -

como uma meditação cinética que tb aquece e

alonga o corpo e o pensamento; 2- a Jam

como um documento criado em conjunto e

formado por gestos, palavras, sensações,

materiais, músicas, sons, imagens, etc...

Surrealismo como lógica para estimular

aproximações improváveis, incitar o

inconsciente e universo dos sonhos.

3. Interlavo 10min

4. Prática: peso-fáscia-estrutura-apoios-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:

direcionamento da atenção para o peso e

consciência dos apoios; início da trajetória

espacial lentamente usando o chão e os apoios

para transferir peso e iniciar a corrente tátil que

não cessa; Abertura do olhar que guia mas tb

observa ao mesmo tempo. 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/desejaria estar.

https://www.youtube.com/watch?v=Lpt6SEK5Id8


Obstáculos não são problemas, mas superfícies

que redirecionam a corrente; 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: como início da Jam - uma

corrente de falas/palavras no entre e sai do

zoom.

6. Papós: falando sobre a experiência e os

desdobramentos que se seguirão.

icosaedro

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/45f0d115-db10-42a8-ae61-30b0da1c3942.png?asset_id=26bb77dd-a890-42cb-91dd-7087e7309141&img_etag=%226a4715d0fde2fd85b0091aa84b9c3ee7%22&size=1024


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

Trilha usada na prática de hj:

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

https://youtu.be/x2RLR9T31S0

https://www.instagram.com/tensegridade/
https://www.youtube.com/watch?v=W0gjejmNYxg
https://youtu.be/x2RLR9T31S0
https://www.youtube.com/watch?v=W0gjejmNYxg
https://youtu.be/x2RLR9T31S0


https://youtu.be/63Xno0N1rlU

https://youtu.be/_nT_vB8EoRk

Dia 2: 25.08.21

"não sou eu quem me navega,

quem me navega é o mar"

https://youtu.be/63Xno0N1rlU
https://youtu.be/_nT_vB8EoRk
https://youtu.be/63Xno0N1rlU
https://youtu.be/_nT_vB8EoRk


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

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. integração do espaço

fora - objetos ao redor, paredes, outras coisas. A

fáscia do fora. Não é apenas você que busca o fora

com o seu olhar, o fora também busca você. Ficção

como possibilidade háptica para materializar o que

não existe e modular a necessidade de objetos.

Falamos sobre as diferenças do movimento e

qualidade da primeira parte e sobre experimentar

Rio-Mar > prática tátil > viagem das

mãos tocando o corpo e depois o

espaço > transbordada para Jam.

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


amanhã ter uma pausa e um começo mais preciso

que dispara a Jam.

Atenção para música não dominar a experiência

(Cris). Ser como onda que acontece e passa. Não

impor, ser parte e conjunto.

Os 2 momentos propõem colocar em movimento e

circulação nossas escolhas. O Rio-Mar focado mais

na atenção sensorial, cinestesia, sabor do

movimento, tatilidade, propriocepção, suavizando a

produção para ganhar em percepção e sensação. E

a Jam para experimentar uma construção coletiva,

audio-visual, que pode transitar por diferentes

tonalidades, pode ser gesto, objeto, dança, mimica,

teatro, poema, música, novela, uma ted, uma

palestra, uma terapia.....etc.... pode não saber o que

é tb. Se jogar no fluxo dilatando a escuta e

disponibilizando o acervo pessoal para o jogo,

fazendo um documento que gera seu assunto no

curso do filme que já está rodando.

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".

fáscia

Fáscia e as emoções:

https://www.youtube.com/watch?v=7LuXTNV-9eI
https://www.youtube.com/watch?v=7LuXTNV-9eI
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/95bb30cd-be58-4e5f-aaa5-9ae5a5b280c1.png?asset_id=980c01db-e724-49d7-9f3b-d39464d5a92b&img_etag=%22b3789b28a4b2dd60ed68755a538caa3f%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/81dbcfef-79d4-4379-ae4f-f1b4d98171f2.png?asset_id=51a4185f-45ff-4e6c-9c8f-c564861fe766&img_etag=%2229915ce510aa12505ed7a9a13c8a44e9%22&size=1024


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

https://youtu.be/k5WRphU8kPg

https://youtu.be/T7Mr1bGNgEw

https://www.youtube.com/watch?v=XTCuPMsE80s
https://youtu.be/k5WRphU8kPg
https://youtu.be/T7Mr1bGNgEw
https://www.youtube.com/watch?v=XTCuPMsE80s
https://youtu.be/k5WRphU8kPg
https://youtu.be/T7Mr1bGNgEw


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

1. Prática

2. Texto conjuntivo

3. Pausa

4. Dadaísmo e Surrealismo

5. Jam = surradá

! Pensei em começar a olhar os modernistas no

Brasil -

Antropofagia: https://www.culturagenial.com/manifesto-

antropofago-oswald-de-andrade/

Dia 3: 26.08.21

"Batemos tambores, eles panela"

Um pouco de Dadaísmo:

https://www.youtube.com/watch?v=vau8mq3KcRw
https://www.culturagenial.com/manifesto-antropofago-oswald-de-andrade/
https://www.youtube.com/watch?v=vau8mq3KcRw


MULHERES NO DADAÍSMO:

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

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.

http://ovelhamag.com/dada-mulheres-do-dadaismo/
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/6d5016ad-e2ec-4ccc-9c58-cca11d366c38.png?asset_id=82cb21d0-047e-4837-bed4-1798ac814d86&img_etag=%2211239fb82f38c30a12c3fad2716222a3%22&size=1024


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/

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


Um pouco de surrealismo:

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/9c243693-c75a-44be-ba95-4da8b3433965.png?asset_id=9d7b1e54-fa23-4800-a5a6-d8ed38e41277&img_etag=%22886cbf067986e64fb53e73ff4fcb9544%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

Urutu. Tarsila do Amaral.

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/b423f83b-df8c-441a-b208-8febdc36462d.png?asset_id=2b4815b9-b95e-4ad4-8c4f-243d406de5fd&img_etag=%224e762663d95fbf22c45a5c8a1ec3a97f%22&size=1024


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 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-1

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


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

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

Almanegrot :

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

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

surrealismo ?

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
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/784a11b5-92c1-4129-b048-516fbc582b62.jpg?asset_id=36a06933-bbe5-47b6-8af7-4dc8616b37be&img_etag=%22fc4643d1d5e0e2e17f89f08fb0178871%22&size=1024


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

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/aee57609-ad0f-4c4c-a044-3d8bc3c3f591.png?asset_id=9bc2354f-ed85-4944-9bb1-02b6e87fe01e&img_etag=%2247bb1cf2f5b69935a60751052d4802fd%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/22d2e012-1b98-472e-a1b8-bd530f8bee1c.png?asset_id=e6e9c5b9-525d-4ef8-8e45-f9f5f02e8ba0&img_etag=%2294e109e2a6f2da5fb67cc3e5ddfc54b2%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/ba735799-4b0a-45a0-a30f-cbd2c7b40e56.png?asset_id=ea70cc4e-09f8-4cfa-8484-b214963037b4&img_etag=%22035ee5617da549eef6112e3c301af219%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/0ab0b306-b3f6-47a1-9089-38f33ca0f844.png?asset_id=3f2017d3-3ea0-4679-9b97-79620299d696&img_etag=%22a96ab80e6c49a15b745a505acaee76d6%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/1df52628-b75d-4401-ad46-69e852fdcb99.png?asset_id=a0a42c4f-77af-4319-b704-37f3db528ad3&img_etag=%22e44132bf81d42f5b5e069f0ad07a0d69%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/8a257960-d535-4208-84a9-b6713bcdb0d2.png?asset_id=39147564-87e2-4b5e-bc3a-eb12d11a2bda&img_etag=%22c99165a6ac62ee641ad2f131efca3ec0%22&size=1024
https://www.instagram.com/rafaelpavarotti_/


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

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

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/99da447c-c18c-49a5-ae50-47ee99c3a2cb.png?asset_id=e6db682e-a04a-4b6e-9abe-7b7ecd895a0e&img_etag=%226dd28d29d654687233db0654e6376410%22&size=1024
https://www.instagram.com/ibkamara/
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/97fe549e-e721-4fab-80e3-f71f71131910.png?asset_id=495615f3-6a7f-4cea-a056-6c58a6ec05a0&img_etag=%223ba68eecbda2171727d3c64a63894bdc%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/094460c9-b872-41eb-a2b8-ae6f14cb0058.png?asset_id=7448f1ee-dd0b-4701-a721-b80845f734af&img_etag=%22af5f23ef04e70c2013074a90cd1e6acf%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/825b642d-e3ea-4e59-841d-296cde73c835.png?asset_id=9d644220-8fdc-47c1-bff0-39c708896637&img_etag=%22714821c11ed383f97c4bd6d7d8b612ba%22&size=1024
https://www.azimhphotography.com/portfolio-i


WEPRESENT https://wepresent.wetransfer.com/

https://youtu.be/L0J7Gip7ARU

tentativa de texto conjuntivo:

https://wepresent.wetransfer.com/
https://youtu.be/L0J7Gip7ARU
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/cbd0b154-87ea-4878-9842-3a457d51790b.png?asset_id=8e837f3c-2042-47fb-b9b5-4f6bd6f4e313&img_etag=%22a49cf00024107de357770a3b354f2559%22&size=1024
https://youtu.be/L0J7Gip7ARU


https://youtu.be/45arKbrq5KE

https://youtu.be/DMaxaeXRvR4

https://youtu.be/xhPEQwto8Fc

https://youtu.be/45arKbrq5KE
https://youtu.be/DMaxaeXRvR4
https://youtu.be/xhPEQwto8Fc
https://youtu.be/45arKbrq5KE
https://youtu.be/DMaxaeXRvR4
https://youtu.be/xhPEQwto8Fc


https://youtu.be/f0PbglEYL7w

https://youtu.be/EoMfGRkdWZM

surradá:

DIA 4: 27.08.21

"E a luz do sol vai me dando um

abraço Revelando o primeiro

contato Que temos com o espaço"

https://youtu.be/f0PbglEYL7w
https://youtu.be/EoMfGRkdWZM
https://youtu.be/f0PbglEYL7w
https://youtu.be/EoMfGRkdWZM


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

Prática: Tátil com espaço, investir na direção que é

sempre uma queda que não pára de acontecer >

quando esquentar começar a estimular sinapses de

partes do corpo de dentro pra fora, de fora pra

dentro, do contorno do seu corpo pra dentro ou

fora e vice-versa > criando conexões mais

improváveis, alucinar-se com espaço > sempre

deslocando sua atenção para as diferentes partes e

aproximações que for construindo entre as partes

do seu corpo e do/com espaço > ser BJ (body

jockey)

Texto conjuntivo: ter calma e investir no fluxo, não

parar de seguir e criar contato entre o que foi dito e

o que se coloca tb gerar mais caminhos do que

conclusões.

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


https://youtu.be/VhX3CBqzRkM

https://youtu.be/oJcxK_JpziQ

https://youtu.be/I_-e6mJBU-I

https://youtu.be/VhX3CBqzRkM
https://youtu.be/oJcxK_JpziQ
https://youtu.be/I_-e6mJBU-I
https://youtu.be/VhX3CBqzRkM
https://youtu.be/oJcxK_JpziQ
https://youtu.be/I_-e6mJBU-I


https://youtu.be/UsSS76Jpe3U

Sobre as bombas em Cabul:

https://brasil.elpais.com/internacional/2021-08-

26/duplo-atentado-provoca-matanca-durante-

evacuacao-de-cabul.html

Sobre 7 de Setembro:

https://www.canalmeio.com.br/edicoes/2021/08/27/apos-

massacre-biden-jura-vinganca/

https://youtu.be/_q9DgoEzmio

https://youtu.be/UsSS76Jpe3U
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-08-26/duplo-atentado-provoca-matanca-durante-evacuacao-de-cabul.html
https://www.canalmeio.com.br/edicoes/2021/08/27/apos-massacre-biden-jura-vinganca/
https://youtu.be/_q9DgoEzmio
https://youtu.be/UsSS76Jpe3U
https://youtu.be/_q9DgoEzmio


https://youtu.be/AlQyqAxSovs

https://youtu.be/zuqwQgOawO8

Sobre ferramentas da ZOOM: eu descobri como

colocar o google na sua tela individual usando o

OBS, mas pra isso precisa baixar o OBS. Quem

quiser usar isso na jam, baixa que eu explico

amanhã como faz, é bem simples ! ;-)

surradá: tempo

papós:

https://youtu.be/AlQyqAxSovs
https://youtu.be/zuqwQgOawO8
https://youtu.be/AlQyqAxSovs
https://youtu.be/zuqwQgOawO8


https://obsproject.com/pt-br/download

https://www.youtube.com/watch?v=fxM5mz5fJEA

Dia 5: 28.08.21

https://www.youtube.com/watch?v=YkLKhKT8X6I

https://obsproject.com/pt-br/download
https://www.youtube.com/watch?v=fxM5mz5fJEA
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/4407bed9-ac24-49f0-a8c2-a323dcbacd5f.png?asset_id=6c674bec-47d3-4d6e-b894-e2a0b54f03be&img_etag=%22ef5c4e8317b31a74d80df4ca16ef0d86%22&size=1024
https://www.youtube.com/watch?v=YkLKhKT8X6I
https://www.youtube.com/watch?v=fxM5mz5fJEA


Prática: mãos de fáscia do corpo pro espaço >

investir atenção na "queda" da corrente que não

pára > transformando-se em BJ para criar sinapses

corpoespaço e alucinar as variedades da

experimentação na viagem. Dj cris fez mashup forte

e os Bjs tb ;-),

https://youtu.be/ufU5mmaDhGk

https://youtu.be/At546Wi2xNE

https://youtu.be/ufU5mmaDhGk
https://youtu.be/At546Wi2xNE
https://youtu.be/ufU5mmaDhGk
https://youtu.be/At546Wi2xNE


https://youtu.be/B5SkvlftyyU

E quando vc trava sua

experimentação/performatividade por causa de

algum julgamento seu, se descola por algum ruído

crítico. Como faz? Aceita e atravessa essa onda e

deixa ela passar. Importante perceber, refletir sobre

o que se coloca, mas mais do que o quê, como se

coloca pq o como faz diferença no discurso.

Considere sempre que em surradá sua percepção

é parcial, mas justamente surradá é treino de

expansão perceptiva que revira seus arquivos e te

pede escuta e elaboração o tempo todo.

OBS: gente eu assisti o surradá agora. NADA A

VER o meu papo de apropriação cultural....affff.....

passamos longe.... viajei forte.

E no final depois do belly dance engatar no floss

dance foi demais !

https://youtu.be/B5SkvlftyyU
https://youtu.be/B5SkvlftyyU


Até amanhã a gente conversa mais ;-) �

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

Prática: sem parar, continuidade, seguir pelo peso,

transferindo e distribuindo o peso, renovando

apoios, reorganizando-se para continuar na direção

que já está acontecendo, que não pára de

acontecer, sua propriocepção aquilo que te localiza

espacialmente, dentro e fora de você, sempre tátil

você está onde vc toca, nem a frente e nem atrás,

como-se-estivesse-caindo-sempre, eixo que se

desloca espacialmente constantemente e te leva

para lugares improváveis, você não se ocupa em

produzir mas em reorganizar seu volume, sua

massa, sua matéria, suas tonalidades que é tônus

que não tb não pára de modular-se a cada novo

toque no caminho, dentro e fora, nos teus ossos,

nos músculos, na fáscia, na pele, no olhar que guia

Dia 6: 29.08.21

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


ao mesmo tempo que observa aquilo que vai

acontecendo porque vc faz acontecer, e nessa

corrente de água que corre, nessa maré

multidirecional, não há obstáculo, é sempre relevo,

superfícies e matérias que redirecionam sua

trajetória que não pára de fluir no seu ritmo que

oscila como ondas que acontecem e desaparecem

em tempos distintos que você mesmo regula como

sua química interna que te emociona como

substância cheia de variedades que te faz

presença que se atualiza constantemente e te faz

sentir o mundo ao redor mais elástico e disponível

para empurrar, puxar, agarrar, esfregar, deslizar,

arranhar, bater, amassar que também te devolve

com resiliência se você permitir que te amasse, te

empurre, te esfregue, que te arranhe e que vc vai

sentir que desliza sem saber como mas que está

acontecendo e não pára de se transformar em

peso que promove sempre novos arranjos,

posições, situações que é você mesmo que

escolhe no fluxo ininterrupto que não pára de

seguir se fundindo com o espaço que te faz um BJ

que direciona sua atenção do calcanhar para a

nuca, da porta para o joelho, da sola do pé para a

almofada, da língua para a barriga, da escápula

para o vidro, do teto para a batata da perna, detrás

da orelha direita para a quina da sala, do fundo dos

olhos para a bunda, da musculatura da sua cara

para a cortina da sala, do copo para o coração, da

madeira para palma da mão, da rua para o topo da

sua cabeça, do tendão de aquiles para o sal, da

lágrima para o chão, do umbigo para um copo, da



pálpebra para as costelas, da fáscia inteira para a

lua, do pano de chão para os lábios... vai !

Pausa 10 min e volta direto em surradá !

https://youtu.be/XHzFgpZqqkk

surradá: o youtube bloqueou porque tem

reivindicação de direitos autorais de alguma música

ou imagem. Subi o surradá no vimeo.

Lembrando que todos estes vídeos estão como

não-listados no meu canal do youtube e/ou vimeo,

portando só nós temos acesso através deste

dramarqueologia ;-)

https://youtu.be/XHzFgpZqqkk
https://youtu.be/XHzFgpZqqkk


https://vimeo.com/594306301

surradá dia 29.08.21 LABOR#4
from cristian duarte

40:18

https://vimeo.com/594306301
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/0f81a089-5f96-462d-99e5-ba5ad5101c6c/images/ac637ebf-ba9d-480e-82a6-822b85674d2c.png?asset_id=98bc5849-3cb8-467b-8190-bd950fc6f2b4&img_etag=%22f2353252538eb023d1ad9c1a2267988f%22&size=1024
https://player.vimeo.com/video/null?embedded=true&source=owner_portrait&owner=6252883
https://player.vimeo.com/video/null?embedded=true&source=owner_name&owner=6252883


https://youtu.be/0Wfp2ciMczM

Participantes Labor#4: Aline Bonamin, Bruna

Danesi, Celina Portella, Gabriel Tolgyesi, Gabrielle

Dantas, Mariana Duarte, Martim Gueller, Paulo

Carpino e Pedro José Leite Ferreira.

Descontinuaram: Cláudia Borrego, Edimilson

Almeida Serafim, Susana Prado e Thais Antunes da

Silva.

Obrigado querid/s !!!!

CREATED BY

cristian duarte

https://youtu.be/0Wfp2ciMczM
https://youtu.be/0Wfp2ciMczM

