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

Dia 1: 21.09.21

"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).

a náusea da semana a vergonha

alheia o canalha e seu bando de

canalhas em um lugar cheio de

outros tantos canalhas:

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


1. Apresentação de todes: nome, onde está e

como ficou sabendo do labor.

2. Campo de pesquisa: Construção de uma

prática "meditativa" corpo-espaço e suas

relações táteis. Movimentar o corpo e as

emoções que compõem nossas vidas

atualmente. Homeostasia. A pandemia, o

confinamento, a política, o planeta, a espécie

https://revistaforum.com.br/global/imprensa-internacional-

ignora-discurso-de-bolsonaro-na-onu/

quando a vergoha começou a falar

lá na ONU o tempo fechou e

começou a ventania. até o planeta

passa mal !

https://www.youtube.com/watch?v=Lpt6SEK5Id8
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/c29532ba-d3d5-468e-bca4-8ad477744b9e.jpg?asset_id=1db1970e-ac4d-475f-a488-1f681f590b80&img_etag=%22fbce86a2cffb78c797a7b240d5b1f2dd%22&size=1024
https://revistaforum.com.br/global/imprensa-internacional-ignora-discurso-de-bolsonaro-na-onu/


humana. Surrealismo e Dadaísmo e também

antropofagia das referências que surgirem.

3. 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.

Obstáculos não são problemas para serem

evitados, mas superfícies para tocar que

redirecionam a corrente; Os verbos empurrar(-

se), puxar(-se), transferir(-se), deslizar(se),

agarrar(-se), arrastar(-se), esfregar(-se), deslizar(-

se) etc...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.

4. Texto conjuntivo 1: uma corrente de

falas/palavras no entre e sai do zoom.



5. Pausa 10min

6. Texto conjuntivo 2: mais uma vez depois de

ter falado sobre a ideia de tecido como

metáfora do documento/vídeo audiovisual que

vai sendo feito por todes, criando contato com

aquilo que antecede e abrindo caminhos.

7. Papós: falando sobre a experiência e os

desdobramentos que se seguirão.

8. JAM

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

Fáscia pela abordagem do Rol�ng:

icosaedro

https://www.instagram.com/tensegridade/
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/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=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/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/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/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/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

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

Um pouco de Dadaísmo:

https://www.youtube.com/watch?v=XTCuPMsE80s
http://ovelhamag.com/dada-mulheres-do-dadaismo/
https://www.youtube.com/watch?v=XTCuPMsE80s
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/6d5016ad-e2ec-4ccc-9c58-cca11d366c38.png?asset_id=82cb21d0-047e-4837-bed4-1798ac814d86&img_etag=%2211239fb82f38c30a12c3fad2716222a3%22&size=1024


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

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/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/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/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/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.

SURREALISMO imagens e vídeos:

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

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 para si mesma.

Fiona Bradley

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

bradley-surrealismo-2526483415?

show_suggestion=0

Algumas referências:

https://spark.adobe.com/page/NJ1zKZitplJWe/
https://www.estantevirtual.com.br/sebolinhapaulista/fiona-bradley-surrealismo-2526483415?show_suggestion=0


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

Almanegrot :

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

https://www.instagram.com/fashion_for_bank_robbers/

https://www.instagram.com/hintmag/

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
https://www.instagram.com/fashion_for_bank_robbers/
https://www.instagram.com/hintmag/
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/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/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/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/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/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/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/0ab0b306-b3f6-47a1-9089-38f33ca0f844.png?asset_id=3f2017d3-3ea0-4679-9b97-79620299d696&img_etag=%22a96ab80e6c49a15b745a505acaee76d6%22&size=1024


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

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

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/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/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/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_/
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/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://youtu.be/RWBuHlEZhc8

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

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/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/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/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/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/825b642d-e3ea-4e59-841d-296cde73c835.png?asset_id=9d644220-8fdc-47c1-bff0-39c708896637&img_etag=%22714821c11ed383f97c4bd6d7d8b612ba%22&size=1024
https://youtu.be/RWBuHlEZhc8
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/cbd0b154-87ea-4878-9842-3a457d51790b.png?asset_id=8e837f3c-2042-47fb-b9b5-4f6bd6f4e313&img_etag=%22a49cf00024107de357770a3b354f2559%22&size=1024
https://www.azimhphotography.com/portfolio-i
https://youtu.be/RWBuHlEZhc8


https://youtu.be/4kggOXqyHY0

https://youtu.be/bzNDenkHR7U

Dia 2: 22.09.21

"E a luz do sol vai me dando um

abraço. Revelando o primeiro

contato. Que temos com o espaço"

https://youtu.be/4kggOXqyHY0
https://youtu.be/bzNDenkHR7U
https://youtu.be/4kggOXqyHY0
https://youtu.be/bzNDenkHR7U


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

música usada na prática, mixei com uma do Tom

Monteiro que não está na nuvem:

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

1. rio-mar - investir na continuidade. na corrente

que não pára. fáscia do corpo e do espaço.

espreguiçar/massagear corpo-espaço. deixar o

caminho surgir do/pelo toque < Dramaturgia

Tátil > uma vez que você inicia sua correnteza,

ela não pára > estar onde você toca requer

atualização permanente da sua atenção >

apesar da correnteza apresentar uma direção

https://www.youtube.com/watch?v=DaeL8vUi8wY
https://www.youtube.com/watch?v=W0gjejmNYxg
https://www.youtube.com/watch?v=DaeL8vUi8wY
https://www.youtube.com/watch?v=W0gjejmNYxg


espacial que predomina > o que vai

acontecendo no corpo é multidirecional > assim

como a fáscia tb é > além de todas as direções

acontecendo com vc < dentro e fora ao mesmo

tempo > você ainda cria, e mantém, um

deslocamento espacial constante > o seu

gerúndio > seu rio-mar > sua queda que nunca

encontra um chão > seu eixo sempre se

movendo > mas você sempre presente onde

você toca > e que nem sempre te leva para

onde você quer ou imagina > porque você é

sujeto/objeito > o que você você vai

escolhendo é aquilo que está acontecendo

com você ao mesmo tempo.

2. bj (body jockey) ref: Helena Katz - The Dancer

is a Dj > "alucinar" a sua correnteza, fazendo a

consciência navegar para partes distintas do

corpo e do espaço > criando sinapses variadas

> movendo sua atenção de um lugar pro outro

constantemente > de partes do seu corpo e do

espaço

3. texto conjuntivo > nessa parte nossa atenção

está no texto continuar seguindo > pode

aparecer diferentes lógicas e qualidades > a

atenção está mais para a gramática do que

para a performance.

4. pausa 10min

5. papós regenera

6. surradá

7. papós > "funeral dos desejos" (Katie Duck)

como alerta para não prevalecer uma postura

https://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz31164811165.jpg


impositiva ou de pouca escuta > mas desejar

como vibração que te faz liberar/desopilar >

botar pra circular suas matérias > com

tonalidades variadas que surgirão do próprio

filme que já está rolando > é movimentando as

metáforas em "queda livre" que "não deixa o

filme cair" e assim "segue o baile" porque ele

mesmo é que vai te fazer tocar em memórias e

matérias do seu repertório, do seu entorno, do

passado > do presente > e do futuro que já vai

virando passado quando você pensa nele ;-)

olha a viagem ! que não pára....

https://www.youtube.com/watch?v=bxABOiay6oA

1min e 31seg de silêncio espontâneo junt/s ❤ 

https://www.youtube.com/watch?v=bxABOiay6oA
https://www.youtube.com/watch?v=bxABOiay6oA


https://youtu.be/k5Xay3lo0X8

https://youtu.be/cfAajJvg2YU

surradá:

https://youtu.be/k5Xay3lo0X8
https://youtu.be/cfAajJvg2YU
https://youtu.be/k5Xay3lo0X8
https://youtu.be/cfAajJvg2YU


https://youtu.be/V5r7j2TH8ss

https://youtu.be/m-OyNjjI034

https://youtu.be/V5r7j2TH8ss
https://youtu.be/m-OyNjjI034
https://youtu.be/V5r7j2TH8ss
https://youtu.be/m-OyNjjI034


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

eu tão noiada na minha fala que pouco esponjei essa presença

tão fofa. Ilana que fofuraaaaa ❤  chama ele de novo amanhã pra

gente dar oi direito !

Dia 3: 23.09.21

"a fé não costuma faiá"

https://www.youtube.com/watch?v=FCIeFrxgbfM
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/87270c55-9514-4aa7-8e51-6ea3640476a2.png?asset_id=da4104eb-0a6b-4e76-ab6c-2d8377a7e6b1&img_etag=%22ebde9b289d76fc9d277982a62e00bf13%22&size=1024
https://www.youtube.com/watch?v=FCIeFrxgbfM


com verso que pensou em

continuar descontinuando um

agora que pavimenta caminhos

que reivindica estabilidade

sabendo que é no insta que a

coisa pega um detox social abre

uma série de espectro que te

pergunta como você tem pensado

em futuro que foi parar nas costas

do krenak com o passado na

frente mesmo a quem não tem fé

ela costuma acompanhar pelo sim

pelo não chama o ally e o exú com

um chapéu vermelho e branco

chama chama espalha fogo invoca

evoca convoca avoca bota um do

e faz um guacamole para matar a

fome da cidade dura que você

sabe que é metáfora porque a

fome não morre ela é uma duração

assim como gente que percebe

que o leo sumiu e o filme seguiu

com ele presente na nossa frente

porque amanhã não adianta olhar

pra trás só imaginar e planejar com

a fé do gil.



https://youtu.be/lL0aovwxIDY

https://youtu.be/1DX-0H1yX5Y

https://youtu.be/lywKDYuvDOU

https://youtu.be/lL0aovwxIDY
https://youtu.be/1DX-0H1yX5Y
https://youtu.be/lywKDYuvDOU
https://youtu.be/lL0aovwxIDY
https://youtu.be/1DX-0H1yX5Y
https://youtu.be/lywKDYuvDOU


https://www.youtube.com/watch?v=mw6EPR6sNS0

https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all

language=pt-br

https://www.youtube.com/watch?v=mw6EPR6sNS0
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/0327f68f-a934-4100-b63d-636c9e7c663d.png?asset_id=7e6e7a93-07c8-408d-9ea1-8e58e87b29a7&img_etag=%22a88fc57ad3dfa5c231f66c05848ffda8%22&size=1024
https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds?language=pt-br
https://www.youtube.com/watch?v=mw6EPR6sNS0


https://www.youtube.com/watch?v=0jInNe4ZTBk

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

Dia 4:
24.09.2021

"vamos fugir deste lugar beibi"

para onde você quer fugir?

https://www.youtube.com/watch?v=0jInNe4ZTBk
https://www.youtube.com/watch?v=6WgTw8UL-1E
https://www.youtube.com/watch?v=0jInNe4ZTBk
https://www.youtube.com/watch?v=6WgTw8UL-1E


1. onde está o leo?

2. continuar descontinuando > prática rio-mar com

essa indicação > seguir criando a correnteza

em deslocamento espacial e da atenção entre

corpo-espaço dentro-fora sem parar de seguir

o que já está acontecendo

3. texto conjuntivo

4. pausa

5. papo

6. surradá

como aconteceu > o leo está aqui > a rosana ?

também > e o damásio sobre as escolhas e a

salvação da vida ! > continuar descontinuando >

tod/s bj e cris dj > vem > escorre pra surradá >

pausa > volta

https://www.youtube.com/watch?v=w8OpY2XRLdE

https://www.fronteiras.com/entrevistas/a-

inteligencia-e-anterior-a-consciencia

https://www.youtube.com/watch?v=w8OpY2XRLdE
https://www.fronteiras.com/entrevistas/a-inteligencia-e-anterior-a-consciencia
https://www.youtube.com/watch?v=w8OpY2XRLdE


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

https://www.fronteiras.com/entrevistas/ha-tres-

palavras-magicas-para-o-que-vivemos-tragedia-

incerteza-e-esperanca-diz-antonio-damasio

na íntegra:

https://www.youtube.com/watch?v=SIj3hOMaIIM

papós > o enjôo das oposições > no caso continuar

e descontinuar > um bem grudado no outro > meio

a lógica de que estas duas forças na verdade (ou

na ficção) te coloca onde você está > nem a frente

https://www.youtube.com/watch?v=RDNmKLaVPgM
https://www.fronteiras.com/entrevistas/ha-tres-palavras-magicas-para-o-que-vivemos-tragedia-incerteza-e-esperanca-diz-antonio-damasio
https://www.youtube.com/watch?v=SIj3hOMaIIM
https://www.youtube.com/watch?v=RDNmKLaVPgM
https://www.youtube.com/watch?v=SIj3hOMaIIM


e nem atrás > mas quando a consciência convoca a

descontinuação pode acelerar o sangue e te fazer

mais cerebral do que tátil > e assim que vontade de

descontinuar que dá > mas você continua > no

surradá que cola e descola o filme > e o cris meio

que acertou quase cravado que foram 50minutos

do momento que começou a correnteza até

transbordar para surradá de mais uns 26minutos >

porque duração é tudo quando se está mareade >

o desapego do oi e tchau a todo instante por

caminhos que não buscam uma finalidade ou um

propósito > aceita que seja micélio > se essa

palavra ainda é vaga pra você > corre pra ver os

fungos fantásticos na netflix que falamos no dia 2 >

porque daí a terra a morte e o cogumelo nunca

mais serão as mesmas > e lembre-se que enjoamos

juntes ao mesmo tempo na sexta com a janaína no

sábado !

e o bruce lee :

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

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


https://youtu.be/dl3gQcUF7js

https://youtu.be/ywYAZVWhTGk

https://youtu.be/DArgLFcpFEg

https://youtu.be/dl3gQcUF7js
https://youtu.be/ywYAZVWhTGk
https://youtu.be/DArgLFcpFEg
https://youtu.be/dl3gQcUF7js
https://youtu.be/ywYAZVWhTGk
https://youtu.be/DArgLFcpFEg


https://www.youtube.com/watch?v=gMcbiuNYnQY&t=1s

1. memória > papo, fazer perguntas pra todes. do

lugar, da vida...

2. rio-mar

3. surradá

4. papós

como aconteceu > memória papo perguntas pra

todes do lugar da vida > caça de coisas para

montar cabeça memória do que foi conversado >

montagem cabeça durante surradá

Dia 5: 25.09.21

https://www.youtube.com/watch?v=gMcbiuNYnQY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gMcbiuNYnQY&t=1s


o trecho que eu li está na página 87 "Uma

observação sobre a memória", que desemboca no

capítulo seguinte: 7. Afeto que é um bafo !

aliás, a Zlibrary pra baixar livros é ótima:

https://br1lib.org/

https://youtu.be/QVinSrrGBHs

link pra baixar PDF: https://br1lib.org/book/5423896/827eda

https://br1lib.org/
https://youtu.be/QVinSrrGBHs
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/97bd5b76-d896-42d7-ad6a-98910453f8b9.png?asset_id=dd187cfa-9521-4cc9-9b37-f87e3f843beb&img_etag=%22e8e25fd30b436707d7eadc26c34c163f%22&size=1024
https://br1lib.org/book/5423896/827eda
https://youtu.be/QVinSrrGBHs


https://youtu.be/lvxxdQKd0Xw

surradá
from cristian duarte

44:46

https://youtu.be/lvxxdQKd0Xw
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/lvxxdQKd0Xw
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/e6b17738-3efe-4550-a45c-4d795b3ed858.png?asset_id=fec84f50-47be-4407-88e5-f7d176da1534&img_etag=%2200f1f769dbbbe70419bcf4daa2a18142%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/8931ad77-825e-4b42-8ec7-e51657f56d1e.png?asset_id=d9efdcd3-8294-44e2-9cff-0fa96302fc9e&img_etag=%2225b055526db3484f1cf9de6295210e12%22&size=822
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/333716a0-1e23-46f3-9f12-9bb847a72e6b.png?asset_id=e09e796f-0a73-4767-9b97-0381eb751365&img_etag=%2267dbfeb11bd0bebc3a7192b11fdb1fa6%22&size=826
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/f97e3bc4-3696-4c91-924f-1e64da321a84.png?asset_id=863fb389-cebe-4524-8ddd-e1e6b3db0ab2&img_etag=%22dd50d8f45973333a82cde917e4dd6213%22&size=822
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/5be510fb-f30b-42b0-a150-6d037556f374.png?asset_id=ea4a1944-9313-4402-89bc-71acaabe1458&img_etag=%22d478eb4d5c5651de961127af6b1cec2e%22&size=710
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/996c3a79-5f4d-4e12-b070-40eff42d9334.png?asset_id=79c11536-4631-4a02-a385-90011ab6ff4e&img_etag=%22391c6160fb45562e3b502a552e093c0a%22&size=616


FANTASMA

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/53b318a8-04f2-4dc7-bb1a-6d2bb1a86d60.png?asset_id=3f858640-9804-4b19-af55-6c25211080d1&img_etag=%22df8cf8da8f65ea27a14ac197b6fafb4f%22&size=806
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/c6a32c98-a1e4-4962-b55d-4804bb0a5fef.png?asset_id=617942b9-8ac2-4cfa-be93-f7bbe409287c&img_etag=%2200ab37019ff9a40e6505d8258445d561%22&size=928
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/68444699-1a66-423b-9f0f-2e391d07ac22.png?asset_id=586471ba-adc4-4790-9c91-66f120966a7b&img_etag=%22e37e69156733d514d1bef9be1152afda%22&size=960
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/b176a55c-753c-4587-9efc-36e37f66d09e.png?asset_id=d0750fff-824b-4c94-9712-92ac5f9df4a1&img_etag=%22176d3e394ba486493f94931e195e969b%22&size=614
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/702b5f54-8121-41bc-9e11-d6d82392351e.png?asset_id=eda13620-f85a-4bcc-84a1-a0ee0dbe72dd&img_etag=%2258d6e45e7a6ce199b609a5b4eb4f1598%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/222a1e34-f3c8-4245-9e92-16d01925dd4a.png?asset_id=a086d3ba-46e2-4a82-a063-cce4ccb55f76&img_etag=%2289418334eca3ca3b1fe01db42d3cad3a%22&size=822
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/198325da-b031-4241-88c4-a9bca1037af7.png?asset_id=9a72677d-1b3b-4105-9479-d529abebcdba&img_etag=%22b282fa7fe541244ff376b4559c060dc0%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/c4e7a31e-e7e9-4cbc-a722-feac2bce691a.png?asset_id=81127cd2-a2a4-4e46-a6a9-82f6fbc1ba72&img_etag=%22cc98274b5b39d2cd8db810ebe292e3e9%22&size=1024
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/762234d5-08c6-4c78-8e6f-b497b6de7051.png?asset_id=21bac69b-d10b-424f-b2c0-1b9423c8a986&img_etag=%225c6b3fcfe71708cd7fae5ff806b928bc%22&size=674
https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/db0a8e06-d47e-4895-a4c4-309d0ace1c97.png?asset_id=6fc3fb0a-37cb-48c7-8f3b-483a21bba202&img_etag=%227cc58fb1f36a23468a77537ad98d30a3%22&size=1024


https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibitions/adrian-

villar-rojas/about-the-exhibition/

https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibitions/adrian-

villar-rojas/#gallery

https://www.youtube.com/watch?v=g6yv6qKJjG4

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/3b9b8df9-a271-494a-af64-da716211cc5c.png?asset_id=e510b543-8b68-4a9d-848a-33b00b48984d&img_etag=%222c48074c7b980117dfb951c40cc71670%22&size=1024
https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibitions/adrian-villar-rojas/about-the-exhibition/
https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibitions/adrian-villar-rojas/#gallery
https://www.youtube.com/watch?v=g6yv6qKJjG4
https://www.youtube.com/watch?v=g6yv6qKJjG4


PLASTIGLOMERATE



https://www.e-flux.com/journal/78/82878/plastiglomerate/

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

Dia 6: 26.09.21

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/cd0f9ad7-8905-4570-bcaa-6432d21d580b/images/8f860eaf-63c9-4a28-bc07-bbce1aac58ad.png?asset_id=37fb92b3-7536-4393-a66d-32ead11a8c0b&img_etag=%220a30f4c7f568b1f227b6f9a1be192c52%22&size=1024
https://www.e-flux.com/journal/78/82878/plastiglomerate/
https://www.youtube.com/watch?v=kr8oRpA2SpE
https://www.youtube.com/watch?v=kr8oRpA2SpE


A memória. Ah memória! A do dia 15 de outubro de

1994. A de 7 minutos. A memória é química. A

memória é uma ilha de edição como disse o Waly

Salomão. Se não me falha a memória a Beatriz

mora no Parque São Luís e a Janaína está em

Aotearoa. E quando falha a memória a gente chuta

o que vier na mente que é corpo por isso a gente

chuta. Organizar a química para que ela resulte em

vida não é para os fracos !

Conversa fluxo com gatilho memória > pausa 10min

> volta rio-mar correnteza de dramaturgia tátil > bj >

dj > surradá > cabeças > a semana toda > e o

instante.

https://youtu.be/j1KZlqXuoP4

https://youtu.be/j1KZlqXuoP4
https://youtu.be/j1KZlqXuoP4


https://youtu.be/bdYS-NXB8W0

A performance da gargalhada em 3 momentos: a

da galeria, a da convivência do sesc e em teatro no

palco. Essa primeira da galeria não tinha roteiro de

eventos definido a não ser pelos fogos que

disparava o início. As outras 2, seguem um

roteiro/dramaturgia de eventos ;-)

https://vimeo.com/231400733

versão área de convivência:

https://vimeo.com/295641887

https://youtu.be/bdYS-NXB8W0
https://vimeo.com/231400733
https://vimeo.com/295641887
https://youtu.be/bdYS-NXB8W0
https://vimeo.com/231400733


versão teatro - palco: https://vimeo.com/295665101

Participantes LABOR#5: Aline Bonamin, Allyson

Amaral, Arthur Donzel, Beatriz Rodrigues, Cristian

Duarte, Fe Verardo, Ilana Elkis, Janaína Moraes,

Leonardo Victor de Souza, Manuela Libman, Gabriel

Tolgyesi e Paulo Carpino.

/
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https://vimeo.com/295665101

