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EDITORIAL
Mudanças de epicentro caracterizaram o período de novembro, na convivência com 
os viajantes Ion Dumitrescu, Manuel Pelmus,  Florin Flueras, Alina Popa, Valentina 
Desideri, Brynjar Åbel Bandlien, Cosima Opartan, do postspectacle.blogspot.com,  
que apresentaram ao Jardim Equatorial uma parte de São Paulo que Bucareste não 
conhecia.

Capivaras, antas e preguiças também estiveram presentes, dando início ao comício 
cinza da candidatura à presidência da Romênia.

Do encontro surgiram idéias, como em qualquer encontro...
pensamos em fundar uma igreja...
ou transformar o COMO em um abrigo...
Mas a potência de se observar o que acontece no encontro, mais do que esperar 
resultados imediatos deste, parece mais excitante.

Algumas possíveis traduções para terapia: será que a arte na verdade sempre foi 
medicina?

Apostamos mais na epistemologia do Sul, antropofagizamo-nos e romenizamo-lhes, 
carnavalizando o divã e testando, assim, possibilidades que “estar em construção” 
permite: este fascículo transpassa e vira meses.... não um só mês.

Diferentes políticas públicas para diferentes contextos, mas no final das contas 
perguntamos: La plata forma?  

Itaú Cultural cozinha e responde. Ou melhor, pergunta.

Benjamin, com dois anos e meio de idade desafiou a flexibilidade do ambiente de 
trabalho, trazendo uma outra linguagem e diferente posicão com relação ao chão.
Infância como alteridade radical. Alegria.
Efetivamente, temos disposição de viver algo lúdico? 

Troca-troca de receitas teve segunda sessão com Benoît Izard/ Bizard, que ativou o 
vão do mezanino com uma provocação performática que se desdobrou em texto e 
imagem. 

Os embriões deste mês foram engordando, até que podemos publicá-los ainda em 
gestação.

escrito por Ana Dupas com palpites sensório-gramaticais de Thiago Costa



Cristina do Espírito Santo, Debora Carillo, Maria Isabel Gonçalves, Sonia Sobral.
troca-troca de receitas itaú cultural/equipe de artes cênicas:
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 _ A Instituição tem interesse em investir em projetos de 
artistas-plataforma e já que tenham uma autonomia fora do  

âmbito institucional mas não sustentável ?

 _ Como o Instituto atua nacionalmente e desenvolve uma 
rede nacional colaborativa?

 _ Como se define a política de financiamento do Instituto 
Cultural? Pública, semi-pública...

 _Pensando em política pública, qual é a eficiência dos 
editais? E quais seus pontos fracos?

 _ Quem é o cliente da Instituição Itaú Cultural? Ou não se 
trabalha com a ideia de cliente?

_ Como seria um contrato de financiamento artístico com a 
Instituição? Como por exemplo Minha-casa, minha vida no 

âmbito da arte.

_ O que vocês consideram “lobby” de artista? E como lidam 
com isso?

_ Vocês acreditam que “la plata” forma os artistas de hoje?

_ Vocês consideram que a Instituição Itaú Cultural de 
alguma maneira forma os artistas hoje? 

_ Como coordenadora de uma equipe, você consegue 
defender um trabalho experimental?

JARDIM EQUATORIAL PERGUNTA PARA ITAÚ CULTURAL   ITAÚ CULTURAL PERGUNTA PARA JARDIM EQUATORIAL
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Como o clube se sustenta (financeiramente)?_

O mantenedor pede contrapartida?_

O que o projeto gera?_

É um espaço para criação de dança?_

Se parece com a idéia de residência?_

Como as pessoas chegam até o Clube? Ou melhor 
dizer até o Jardim? Por convite?_

JARDIM EQUATORIAL PERGUNTA PARA ITAÚ CULTURAL   ITAÚ CULTURAL PERGUNTA PARA JARDIM EQUATORIAL



Comício Público - Candidatura à Presidência da Romênia 
5 de novembro de 2012 - Praça da Republica, São Paulo
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receita romena: abacate com farinha de mandioca
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Here are the magic recipes! :-)

Recipe 1 (photo 1):

Avocado
Tomatoes
Brazilian nuts
Farihna de Mandioca
Spicy sauce with chilli pepper
Olive oil

Recipe 2 (we will make a photo of this 
soon):

Avocado
Dry tomatoes
Coriander leaves
Green onion
Brazilian nuts/caju/almonds
Olive oil
Farihna de Mandioca
Soja sauce

Recipe 3 (photo 2):

Tapioca pancakes with coconut oil
Avocado pieces with soja sauce (not 
spicy)
French cheese (a la Roquefort)
Avocado with tomatoes, chilli pepper 
sauce and brazilian nuts
Green Olives
Sprouts
Thin banana slices, goiaba paste, 
figues  
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Roteiro para Entrevista de Thiago Costa com o coletivo Pós-Espetáculo

1 - O nome que vocês adotaram para o coletivo me leva a pensar, imediatamente, na 
existência de um vínculo com o pensamento crítico de Guy Debord e da Internacional 
Situacionista, mais especificamente, com o livro Sociedade do Espetáculo, publicado em 
1967. Como vocês empregam a crítica de Debord no trabalho artístico? 

2 - Alguns dos pensadores que desdobraram o legado da crítica situacionista, como 
Anselm Jappe, por exemplo, hoje encontram-se engajados em uma espécie de apologia do 
decrescimento econômico. Ao mesmo tempo, eu consigo enxergar que vocês se ocupam 
em performances que propõem uma estagnação da produtividade artística, deconstruindo 
uma história linear da dança, quero dizer, vocês me parecem interessados em apontar o 
fim da dança mais do que propor novas experiências coreográficas. Como vocês percebem 
minha percepção?

3 - Antes de virem ao Brasil, vocês já haviam tomado contato com a dança produzida em 
nosso país, ou vocês já tinham contato com a arte brasileira, de modo mais amplo?

4 - Vocês conhecem o projeto Inserções em Circuitos Ideológicos, que foi desenvolvido 
pelo artista brasileiro Cildo Meireles na década de 1970?

5 - Quais as impressões a perambulação que realizamos pelo centro de São Paulo lhes 
trouxe?

7 - Nesta edição da exposição Bienal de São Paulo, a qual vistamos, foram expostos 
trabalhos da coreógrafa Simone Forti,objetos que foram ativados em alguns momentos 
da exposição mas que cotidianamente permaneciam com um aviso “não toque na obra”. 
Como vocês perceberam este trabalho dentro da exposição? Essa questão também foi 
motivo de incômodo para vocês?
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ROSÁCEAS Glamour Garcia

Olhares fixos, fortes, destruidores 
vazios cheios de paixão…

Uma linha tênue entre 
                                        estar à distancia/distanciar-se tão próximo 

Como não tocar?, como não se sentir tocada? 

Linhas paralelas perpendiculares LINHAS!!!
Intensidade sobrevivência; profundidade lânguida 
                                                 através de um fio….

Por que não ir de encontro ao outro?
Por que não ir até onde se deseja?
Rosas olhares, rosas partidas, rosas vividas 
Sentimentos cor de rosa, sentimentos não em prosa 

Um cabo de guerra; uma guerra a cabo de explodir
                                     de um coração para outro 
Reveladoras máscaras; tudo mostram 
Não aquilo mostrado, sim o transparente 

Vividas por vós ROSAS tão colidas, caladas 
Abismo mortal!! Sem medo de cair 
Nudez deslumbrante; peladas peludas!!!! 





DONE

SPEED DATING places two persons standing facing each other, a space between them. They hold 
each other through their presences. Gently yet firmly their energy holds and transforms the whole 
space making it tangible for everybody around. The string they share and keep tight reveals the 
subtle of their movements as it is the fetish of their relation, and of our eyes. ‘’I focused in his eyes 
and then I did not see anything behind the mask. The space was impregnated of silence. The time 
was essential’’ Eidglas Xavier, performer.

Photos : Speed Dating at Jardim Equatorial Sao Paulo.
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Fake Therapy  e 
Political Therapy

®
   ®

Fake Therapy e Political Therapy* são práticas iniciadas por Valentina 
Desideri,  agora usadas e desenvolvidas por vários outros.

O baralho de cartas foi desenvolvido no verão de 2010 no K3 em 
Hamburgo (Alemanha) durante uma residência coletiva de artistas do 
Sweet & Tender Collaborations. Todos os dias um grupo de pessoas se 
juntava para fazer uma sessão de 20 minutos, em dupla, na qual uma 
pessoa tentava “curar” a outra, sem saber como. 
Todas as vezes que os papéis (paciente e terapeuta) eram invertidos 
e também nos últimos 10 minutos finais, todos se dedicavam à 
descrição detalhada do que aconteceu na sessão. 
As indicações das cartas partiram destas descrições.

Qualquer pessoa está convidada a usar, copiar, mudar, imprimir as 
cartas ou a fazer seu próprio baralho de cartas. Você pode praticar 
Fake Therapy, Political Therapy e/ ou inventar outras.

 O blog http://faketherapy.wordpress.com pode servir 
como um banco de dados para listar e organizar todos os usos destas 
cartas e das terapias geradas por esta ferramenta. Então, por favor 
contate valedesideri@gmail.com, se quiser inserir conteúdo, links 
e/ou escrever no blog.

________________

*nota da tradutora:

Foi cogitado traduzir Fake Therapy para Terapia Fake, assim como Political 
Therapy ficaria Terapia Política. 

No caso da primeira, o “Fake” seria mantido por não encontrar tradução adequada. 
Aqui, “Fake” tem mais sentido lúdico, de “faz-de-conta” do que de “falso”, como 
seria a tradução mais óbvia, talvez.

Mas, por sugestão da autora, ambos os termos foram mantidos no idioma original. 
A tradutora abraçou a sugestão e propôs então que os termos virassem marcas 
registradas: a tradutora, assim, comeu a autora. Mas aqui a idéia de autoria tem 
uma importância relativa, já que a prática proposta, assim como a constante 
construção desta prática, só fazem sentido quando incorporadas por diversas 
pessoas. Ou seja, quem pratica vira autor.

conteúdo do blog http://faketherapy.wordpress.com
tradução: Ana Dupas
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Procure se conectar 
com a respiração do 

parceiro
Siga sua intuição

Imagine suas mãos 
tocando o interior do 
corpo do seu parceiro

Simplesmente coloque a 
sua mão em algum lugar

Comece pelas 
extremidades e mova em 
direção ao centro do 
corpo do seu parceiro

Mantenha-se em um 
estado de não saber o 

que está fazendo

Esteja consciente de 
suas próprias sensações 
e ache nelas pistas para 

seguir em frente 

Não se estresse com 
relação ao tempo 

Delicie-se com a 
imaginação do que suas 

mãos podem fazer

Limpe o interior do 
corpo do seu parceiro

Dê amor incondicional ao 
seu parceiro

Imagine energia branca 
entrar em seu crânio, 
através de seu centro, 
através suas mãos, no 
corpo do seu parceiro

Passe suas mãos a um 
centímetro de distância 
do corpo de seu parceiro 
e observe as mudanças de 

temperatura

 
Defina a clara intenção 

de cura

Fuja das convenções 
habituais de economia de 

atenção

Deixe tempo para 
observação

Deixe sua coluna longa e 
a parte de trás do seu 

pescoço relaxado

Esqueça significados e 
interpretações

Baralho de cartas FT ®

Relaxe todo o seu corpo 
e torne-se um canal de 

energia

Esteja curioso sobre o 
que observa, sem julgar 

Relaxe ao ponto mais 
próximo de estar 

dormindo
Performe sendo terapeuta

Combine com o seu toque 
qualquer outro pulso ou 
vibração que você possa 
sentir no corpo de seu 

parceiro

Observe sua própria 
respiração

Crie um ciclo de 
“feedback”de sensações 
com o seu parceiro

Expanda, aumente o que 
já está acontecendo

Mantenha-se aberto e com 
um olhar concentrado no 
corpo de seu parceiro

Esqueça simetria
Observe seu próprio 

desejo 

Faça-se consciente de 
sua própria energia no 
centro do seu corpo

Enquanto toca o seu 
parceiro, traga a 

consciência para a mesma 
parte do seu próprio 

corpo 

Redistribua a energia 
por todo o corpo do seu 

parceiro

Torne-se consciente de 
como você toma decisões



Modo de fazer:
Abra o carrinho de mão e deite-o.
Dobre a escada e encaixe, também deitada, por cima do carrinho, como na figura ao lado.
Use a corda elástica do carrinho para fixar a escada. 
Sobreponha o colchão, usando a outra corda para fixar todo o conjunto.
Por fim encape todo o conjunto com plástico, impermeabilizando toda a área do colchão e 
deixando apenas as rodas e os pés da escada (que servirão de empunhadura) para fora.

Pronto! 
Agora saia por aí com seu divã móvel na chuva, na rua, na fazenda e até no bloco de carnaval!

O que você vai precisar:
- 1 carrinho de mão dobrável de alumínio com corda elástica
- 1 escada de alumínio dobrável de 6 ou 7 degraus
- 1 colchão de solteiro
- 1 corda de aproximadamente 2 metros
- 1 lona plástica grande (2x2 m) ou sacos de lixo grandes
- fita adesiva larga

Como fazer um divã móvel
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Como fazer um divã móvel



visita BENJAMIM



em construção
Jardim Equatorial/COMO clube
fascículo NOVEMBRO

Residência  Artística

DONE

fo
to

s B
ru

no
 S

hi
nt

at
e





em construção
Jardim Equatorial/COMO clube
fascículo NOVEMBRO

Residência  Artística

DONE

Artista Residentes: 
Ana Dupas, 

Andrez Lean Ghizze, 
Bhagavan David, 

Caio César, 
Daniela Glamour, 

Eidglas Xavier, 
Gabi Vanzetta, 
Mavi Veloso, 

Thelma Bonavita
Thiago Costa 

Coordenação Jardim Equatorial: 
Thelma Bonavita

projeto gráfico fascículo de novembro:
Ana Dupas,
 Mavi Veloso

Produção:  
Gabriela Gonçalves/Corpo Rastreado

realização:
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http://jardimequatorial.info/


