
artista aglomeração autoria afeto agregado 

apresentação apropriação alimentação    beesha causar catwalk 

colaboração colaborativo coletivo  critérios 

cozinha coreografia corpo cartografia cidade 

crítica cronograma como clube conversa disco-dance 

debate dinheiro diagrama dramaturgia dança 

discussão equatorial estímulo  exercício crítico 

estratégia engajamento ficção filme formatos 

gênero horário interesse ignição imaginário imagem 

jardim jardãn jogo lugar multiplicidade 

manipulação metodologias modos 

meios objeto organismo parâmetros 

performatividade performer 
publicizar projeto pergunta praça política político 

percursos plantas processo questão  

receitas  representação  relação de poder rizoma roteiro sexual 

sistema site tableau vivant tropicália tarefa 

trabalho transexual travestimento 

tática treinamento  Vídeo-art vídeo-performance  



GLOSSÁRIO (capa)
 
Ferramenta para recorte conceitual

Os  artistas do projeto selecionam palavras recorrentes em suas práticas e organizam-nas numa lista em ordem 
alfabética, de tempo em tempo fazem uma outra seleção que venha a  representar o respectivo período ou es-
tado transitório do projeto em andamento.



JUNHO Residência Artística Jardim Equatorial / COMO_clube

“Um ambiente para relacionamentos geradores de efeitos não 
planejados que se prolongam no tempo.”

O interesse comum entre os artistas residentes está em elaborar meios de compartilhamento sobre 
o nosso processo de trabalho, para que você venha a conhecer, especular, interferir, criticar, desdobrar, 
copiar, colar, cutucar, apalpar e assim por diante.

Modos de publicizar nosso trabalho:

1.>>>>>>>FASCÍCULO
A cada mês será produzido um fascículo (modelo faça você mesmo) que se refere ao mês de trabalho da 
residência dos 11 artistas. Seu objetivo é compartilhar o que foi realizado no respectivo mês, ao mesmo 
tempo, oferecer ferramentas, instruções e modos de fazer o que fizemos.
Ao final de 10 meses, completa-se a coleção e você poderá imprimir e encaderná-la se quiser.

2.>>>>>>>SITE e BLOG
O  nosso site é o local  para a apresentação de nossos portfólios, dos trabalhos realizados. O blog da 
residência  é um caldo de experimentos, possibilidades de trocas, perguntas e dúvidas. E você encontra 
ambos nesse link: www.jardimequatorial.info

3.>>>>>>>FERVO
O fervo é um encontro, um “playground” multirrelacional, quando abrimos nossa casa para recebê-los. 
Nele os residentes irão disponibilizar experimentos, práticas performativas e instruções para os convidados 
interagirem, interferirem, e/ou assistirem dependendo de sua disponibilidade, interesse, possibilidade, 
entendimento, desejo, (...) produzindo assim, um ambiente para  a convivência artística.

Esses encontros se darão três vezes, entre Junho 2012 e  Março 2013.
Avisaremos sempre via rede social e e-mails, caso você queira ser convidado diretamente nos envie um 
e-mail para: eljardimequatorial@gmail.com

thelma bonavita  
09/06/2012

http://www.jardimequatorial.info
mailto:eljardimequatorial@gmail.com


FERRAMENTAS

auto-retrato I auto-entrevista I carta de apresentação
Ferramentas de aproximação entre os integrantes:

AUTO-RETRATO: Cada artista elabora uma imagem de si mesmo que represente e/ou 
apresente um recorte de seu trabalho.

links de auto-retratos pelos residentes:
 http://jardimequatorial.info/

AUTO-ENTREVISTA: Cada artista elabora questões que deseja fazer a si mesmo e as 
responde.

links de auto-entrevistas pelos residentes:
 http://jardimequatorial.info/

CARTA DE APRESENTAÇÃO: Cada artista elabora em forma de carta seus desejos, 
idéias, propostas e expectativas. 

links de cartas de apresentação pelos residentes:
 http://jardimequatorial.info/



PRIMEIRA TENTATIVA DE MAPEAR A PRAÇA DA REPÚBLICA:
esta página pode ser impressa como um pôster
Ana Dupas>>> 



DIAGRAMA 



>>> Gabi Vanzetta



FRESTAS
>>Caio César

Fresta

Frincha

Fissura

Greta

Grita

Abertura estreita para iluminação do interior

Fresta

Estratégia para existir no Jardim

Ao contrário

atserf

A ti serve

Mas serve pra mim

Fresta

Mas num fresca

Essa abertura é uma conquista

Exercício para tocar vocês

De longe

Escrevo procês

Ligo procês

Chamo vocês no skype

Como abro frestas?

Como participo do Jardim?

Assim?

Sei lá

Teresina é aqui

São Paulo ta lá

Criar frestas na distancia insistente 



4 – Qual a importância do corpo?

O corpo é responsável por potencializar um regime entrópico: ao me tornar sujeito de uma 
temporalidade lenta, cavo uma fresta para perceber a alternância do ritmo célere que é hoje 
hegemônico. A lentidão não é soberana. É possível reconhecer sua amplitude sensorial e política 
somente à medida que reconhecemos a co-existência com demais ritmos, tempos e lugares.

O corpo tem importância radical na resistência à pasteurização dos espaços públicos. Seu papel 
torna-se relevante quando nos despimos da máscara do infatigável, quando ativamos a percepção 
de nós mesmos; de nossa vitalidade e falência; do ritmo respiratório; da cadência dos passos que 
caminham a esmo; quando nos situamos nesse encanto complexo. A proposta é resistir à nulidade 
atribuída ao corpo nos espaços públicos, que é oriunda de diversas estratégias de anestesiamento 
e que tem tornado a cidade um campo de falta.

5 – Para que agregar um jaboti a este projeto?

O animal que me acompanhou durante as atividades do Corpocidade teve o trabalho de incorporar 
uma dupla citação: uma que remete ao livro Clã do Jaboti, que o escritor Mário de Andrade 
publicou em 1927, e a segunda está ligada ao ensaio em que Walter Benjamin discorre sobre o 
flâneur e que intitula-se Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. Nos dois casos essa 
espécie simboliza um subterfúgio ao ritmo da modernidade, sendo que no caso de Benjamin a 
metáfora é mais concreta pois o autor alude a cidadãos que flanam pelas galerias parisienses 
acompanhados de tartarugas. A intenção era me acoplar a essa animalidade dotada de crítica.
Numa visita à Vila Paraíso, onde o arquiteto italiano Francesco Careri estava desenvolvendo outro 
workshop ligado ao Corpocidade, outros jabotis foram se aproximando daquele que eu levava 
comigo. As crianças do lugar foram me esclarecendo que havia inúmeros animais dessa mesma 
espécie dentro da favela. Quando instalei o jaboti na laje de uma casa para poder almoçar me 
deparei com mais um casal dos bichos. Na Vila Paraíso a citação se esgotou.

Além disso, o animal efetivou minha procura pessoal por aquilo que resta de lentidão numa grande 
cidade, no ambiente da celeridade resta-me reconhecer na animalidade - por vezes, apenas nela 
- temporalidades alternativas ao ritmo dominante. Trata-se de um interesse que tem adquirido 
para mim uma natureza surreal.

6 - A lentidão é lúdica? Os procedimentos que está testando podem ser repetidos?

Há um teor de devaneio naquilo que estou experimentando, mesmo que esteja trazendo as 
referências teóricas que especifiquei elas não são um fim em si mesmas, mas servem para abrir 
os olhos para a incompletude da racionalidade urbana. Encontro produtividade nessa fricção do 
devaneio, que abriga um ser desencaixado da retidão da rua e da pressa na vida. O devaneio é 
viabilizado por desvios e deambulações, um jogo com a cidade que conserva um parentesco com 
certas brincadeiras infantis.

O procedimento que tem sido repetido consiste de uma caminhada de costas - um deslocamento de 
ré em marcha lenta. Primeiramente realizado em novembro de 2011 junto com alguns integrantes 
da residência artística Jardim Equatorial, atravessamos a extensão da Praça da República dessa 
maneira. A ação foi repetida por Dani Spadotto, arquiteta e artista-residente, que realizou a ação 
solitariamente enquanto Mavi Veloso e Andrez Lean Ghizze registravam em vídeo a uma certa 
distância. Na ocasião do workshop no Corpocidade, essa ação foi comunicada aos participantes e 
nos pusemos a debatê-la juntamente com os residentes do Jardim Equatorial que participaram via 
Skype da conversa. (A ideia inicial era que levar alguns residentes do Jardim para Salvador mas isso 
não se efetivou e então improvisamos essa intersecção a distância). Junto com os participantes 
do workshop, decidimos realizá-la no centro de Salvador, partindo da Praça da Piedade na direção 

PERFORMAR A LENTIDÃO
A gênese da proposta Performar a Lentidão, de Thiago Costa, aconteceu em outubro de 2011, 
a partir de uma experiência em colaboração com os integrantes da residência artística Jardim 
Equatorial na Praça da República, centro de São Paulo. Meses depois a proposição voltou a ser 
testada em Salvador, no âmbito do CorpoCidade: debates em estética urbana 3 , nesta ocasião 
conformou-se um workshop que envolveu, além dos residentes do Jardim Equatorial, um grupo de 
dez pessoas. Na Bahia, emergiu a proposição de incorporar a lentidão como uma metodologia de 
apreensão da cidade contemporânea. A seguir, o geógrafo e performer descreve seu projeto na 
forma de uma auto-entrevista.

1- Porque o título da proposição é Performar a Lentidão?
 
Nomeio um projeto que se constitui na fronteira de dois campos: o artístico e o urbanístico. A 
palavra lentidão define o pulsar que orienta a investigação, já o verbo performar - uma expressão 
que adentrou nossa língua recentemente e que ainda soa estrangeira – situado no infinitivo serve 
para situar uma operação que transforma o substantivo numa circunstância manipulável.

2- O que se articula com esse projeto?

O projeto intenta articular alguns desdobramentos da pesquisa que realizei ao longo de meu 
mestrado em Urbanismo na Universidade Federal da Bahia. Esta passagem já continha o desejo de 
investigar a noção de corporeidade usada no urbanismo e isso agora tem tomado dimensões mais 
amplas, invisto em borrar as fronteiras entre o conhecimento socioespacial e a dança. Algumas 
perguntas que apareceram com a pesquisa do mestrado sobreviveram à sua conclusão e acabaram 
por se tornar ignições nesse novo trabalho que encontra-se edificado sobre algumas variáveis:

1 – corporeidade – instância de incorporação da lentidão.
2 – geografia – chances lentas no espaço global.
3 – epistemologia – pensamento subalterno.
4 – performatividade – composição de um plano afetivo-sensorial.
5 – narrativa – lugar de ativação de memória coletiva.
3 - O que se extrai da geografia? E da performance?

Interesso-me especialmente pela herança teórica do geógrafo brasileiro MiltonSantos, um autor 
que desenvolveu nas suas últimas obras uma reflexão que envolve o reconhecimento da lentidão 
nas grandes cidades brasileiras. Milton Santos identificou na presença dos homens lentos a potência 
de desestabilização das realidades instaladas, esse reconhecimento implica em compreender que 
a lentidão está envolta por aspectos econômicos e políticos. Mas como essa reflexão foi ulterior na 
obra do geógrafo, parece-me que não houve espaço para que a discussão fosse aprofundada como 
deveria no momento em que foi introduzida. Hoje já existem outras pessoas a alimentar
esse debate, como a socióloga Ana Clara Torres Ribeiro, falecida recentemente e homenageada 
durante o Corpocidade, para quem a lentidão está ligada a uma subjetividade alternativa, a um 
estado de corpo potente. Há também diversos ensaios da arquiteta-urbanista Paola Berenstein 
Jacques que retomam o tema considerando a lentidão como uma tática de apreensão da cidade 
contemporânea.

A linguagem da performance reveste o projeto com outras camadas mais sutis: a que assume um 
estado de dúvida; a que engaja-se na alteração do estado corporal; a da bifurcação perceptiva; 
a que leva os gestos a arriscarem-se; a que mescla o individual e o coletivo; a que compõe um 
convite sensorial.



do Largo 2 de Julho. A ideia de repetir essa ação não estava comprometida com a reprodução 
fidedigna da primeira, são variações sobre o mesmo tema. A heterogeneidade dos contextos afeta 
e transforma a ação logo de início, é um procedimento intensamente plástico, uma ignição para 
imersões e experiências. Sua natureza básica tem o intuito de estimular sua apropriação por 
outros corpos.

7 - Em que consistiu a “aula” que ocupou o primeiro dia do workshop?

O objetivo da aula era levantar alguns materiais que retiram a lentidão do lugar residual onde 
ela foi colocada pelos apologistas da compressão tempo-espaço. Também havia o desejo de 
apontar alguns equívocos do pensamento pós-moderno e investir numa reversão conceitual, no 
sentido de apostar numa dilatação tempo-espaço. Foram indicadas as contribuições geográficas 
de Milton Santos, o aporte epistemológico ligado à ecologia das temporalidades que Boaventura 
de Souza Santos defende. Também foi introduzida a noção de corporeidade que reside no livro 
de Deleuze sobre Espinoza. Na sequencia foram apresentadas algumas proposições de artistas: a 
série fotográfica Espaços Imantados de Lygia Pape, o vídeo Sometimes Making Something Leads to 
Nothing de Francis Alys, o vídeo Five Years de Claudia Triozzi. O conto fantástico de Júlio Cortazar 
intitulado A autopista Sul também foi mencionado. Essas proposições estéticas compuseram uma 
espécie de nuvem de tags que demonstra diferentes entradas para se perceber a presença da 
lentidão ao nosso redor.

8 – O evento Corpocidade convidou todos os coordenadores de workshops a relatarem o que 
haviam construído, destinando quinze minutos para cada relato. Em que consistiu o relato de 
Performar a Lentidão?

Adequando-me à estrutura do evento, me dirigi a frente do auditório acompanhado de um laptop 
e do jaboti, liberei o animal e posicionei um microfone próximo a sua cabeça, me dirigi até o 
computador e questionei o público se ele estava de acordo que meu relato se desse através da 
escrita, que estava sendo projetada numa parede. Optei por ficar “em silencio”, amplificando o 
enunciado mudo do jaboti e trabalhar com uma escrita improvizada, que assumia a dificuldade 
de encaixar aquilo que foi vivido anteriormente no curto período dos quinze minutos. Convidei os 
participantes do workshop que estavam presentes na plateia para “repetirem” a ação que testamos 
no centro da cidade no dia anterior e solicitei que uma professora que havia presenciado a ação 
partilhasse com o auditório suas impressões. Respeitando os quinze minutos investi na pergunta 
“como compor uma narrativa sensorial?”, abandonei a ansiedade de relatar detalhadamente o 
programa vivido e isso criou um espaço intervalar na sequencia das apresentações.

9 - Você vai insistir nessa proposição?

Sim, contudo não posso definir de antemão por qual caminho ela irá seguir.

Thiago Costa, Junho de 2012.

>>>>>link do vídeo “Performando a Lentidão”, Dani Spadotto na praça da república.
http://jardimequatorial.info/residencia/performando-a-lentidao-2/



Troca-troca de receitas   I   convidado: Amilcar Packer
trechos transcritos e editados a partir de gravações em vídeo do encontro

Gravação de Filme 1.mov      1:50 zumzumzum       Gravação de Filme 2.mov      0:00 - 0:16  - 
propósito - …você não pode pensar que num trabalho só você vai resolver todas as questões que 
está se colocando. Não existe obra prima…      0:20 - 1:50  - trabalho/obra/pesquisa - ...não 
acredito muiro em fazer trabalhos prefiro pensar em desenvolver pesquisas, e essas pesquisas vão 
se desdobrando de várias maneiras… não dá para resolver o mundo por princípio, pois as coisas são 
dinâmicas, vão mudando, ganham outros significados, ficam obsoletas ou se reatualizam. Então 
acredito que temos que trabalhar com a idéia de incompletude, ou melhor de abertura, e isso te dá 
uma liberdade gigante… e acho que funciona em duas direções, pois o outro lado desta liberdade é 
a responsabilidade de você ter que construir uma coisa, um corpo...      1:57 - 2:20 - processo/
pesquisa - Agora, o processo não é uma coisa assim: Ai “suuuuuuper processssuuuaaaaaalll”, 
num tô nem aí pro resultaaaaado, é só processo! É bem mais complexo do que isso. Não se trata 
de apresentar um resultado final que cristaliza a produção e mascara seu caminho, mas sim de 
fazer que todo o caminho seja significativo, e que exista um deslocamento do objeto para a ação, 
do ponto de partida e final, para o percurso.      3:09 - 3:43 - coeficiente artístico - ...o 
Duchamp chamou de coeficiente artístico, não sei se vou saber me expressar direito pra vocês, 
mas tem... /(_ Amilcar, só um pouquinho, pode cortar todos desse jeito?) / (_ Sim, pode cortar 
todos desse jeito.)/...o coeficiente artístico é tipo ...a distância ou a diferença entre a intenção 
e o que está expresso; o que está expresso intencionalmente; o que não está expresso e que 
era intencionado; o que está expresso e não era intencionado.      3:54 – 4:30 ...O artista está 
fazendo uma coisa, ele não domina totalmente aquilo que está fazendo e vai ter sempre alguma 
coisa de imprevisível e esta dimensão do imprevisível está relacionada não somente com o que 
ele não domina mas também com o tempo e a construção das histórias, das narrativas e dos 
contextos existentes e ainda não existentes no qual aquilo vai, ou pode, estar confrontado. (...)       
5:53 – 6:44 - o artista/a mensagem - Eu acho que a gente não pode ter a pretensão de ter o 
domínio total sobre o trabalho, tipo: eu quero que o público entenda isso sobre o meu trabalho. 
Então na hora de você elaborar o trabalho, ou os trabalhos, o que seja, você já elabora com um 
campo de abertura. Fico pensando no modelo arqueológico sabe? Descobrir e resgatar… Não é 
que o artista produz ou pelo menos me interessa menos, quando o trabalho do artista produz 
uma mensagem, e você com o trabalho tem que descobrir e decifrar esta mensagem e descobrir 
o que artista quis dizer com aquilo. A priori, não me interessa o que o artista quis dizer, mas sim 
de que maneiras o que ele fez/faz, significa. Me Interessa o tipo de combinação que se cria e o 
que esta pode gerar.      11:03 – 11:35 - coeficiente artístico x a mensagem - a 
maneira como eu vejo que o duchamp coloca essa coisa do coeficiente artístico é mais ou menos 
assim, o artista quer chegar em algum lugar, e ele chega em outro, e esse lugar que ele chega 
pode ser até talvez uma direção semelhante à que ele tava querendo, mas não é exatamente; ele 
não consegue realizar idealmente a intenção dele, não existe uma passagem mágica, a realidade 
sempre impõem determinações que mudam e que fazem de todos, usando o termo de Augusto 
Boal, espect-atores. E isso é lindo! Isso é a linguagem e as coisas “falando”.     20:33 – 20:55 – idéia 
de progresso/melhora - Pessoalmente o que me interessa hoje em dia são trabalhos que são 
mais relacionados com pesquisas e que vão se aprofundando mais e mais… você pode falar assim 
é melhor ou pior, não sei talvez eu possa usar a palavra “melhor” para designar profundidade e 
riqueza de pesquisa, o que interessa é mais profundo ele talvez lide mais complexamente com 
algumas coisas. Significa que vai ser sempre melhor? Não. Da mesma maneira, não se trata de 
pensar em um evolucionismo das idéias e produções, uma linha reta, mas de aceitar constelações, 
desvios, retornos, resignificações, voltas, caminhos sem saída…       Gravação de Filme 3.mov     
00:38 – 01:13 – o domínio do artista - Qual o teu ponto de partida? Você já assume por princípio 
que você não tem domínio de algumas coisas, olha eu sei disso mas tem um domínio lá que eu 
não sei porque, mesmo porque... como aaah... o mundo é dinâmico, uma coisa que significa hoje 

daqui a pouco ela pode assumir uma outra forma, é contextual, depende do lugar que 
vai assumir… não podemps pretender que dominanamos tudo, total e idealmente, o 
material e sobre tudo o significado que as coisas têm.     Gravação de Filme 4.mov     
00:00 – 0:33 - o criador – Têm uma coisa bastante religiosa, demasiado cristã, mas 
que não se resume ao cristianismo, têm quase que um heroísmo romântico do criador 
absoluto que é deus e que criou do nada e a partir do nada. Eu abomino essa idéia, 
pois coloca a arte e o artista em uma posição extremamente arrogante e de poder. 
Não existe o nada. Uma tela em branco, por exemplo, nunca está em branco. O que 
se pode pretender no máximo é ser uma articulador, na medida que você associa e dá 
forma e lidando com tradições e contextos.      3:16 – 3:59 – a crítica da crítica - 
O Guy Debord fez a crítica do espetáculo, genial!, mas será que eu tenho sempre que 
partir dela como se ela fosse um dado e simplesmente partir disso como um ponto fixo 
e seguro e compreendido identicamente por todos? Não sei, às vezes me parece que 
a crítica  não é suficientemente crítica e acaba operando quase que com o modelo 
axiomático da ciências exatas. O axioma é o seguinte: 1+1=2, isso é uma base sólida 
e inquestionável pela qual a matemática se constrói… a gente também… como a Gabi 
falou sobre essa coisa de canonizar a crítica, eu tava falando de não virar dogmático, 
tipo o Guy Debord falou tá falado...      MVI 4854      5:35 – 7:27 - forma x 
conteúdo ...“Não tem antes, não tem depois [...] – fazendo uma analogia: Eu 
tinha que preparar uma comida e conversar sobre processos artísticos, eu tinha isso 
como tarefa, como método. Fui na Liberdade, um contexto bem específico, atrás 
de algumas coisas que eu sabia encontraría por lá, outras eu não tinha certeza se 
encontraría. Fui adaptando, a comida que eu gerei estava relacionada com um “a 
priori”, já que como disse, eu queria fazer uma série de comidas que não fossem 
um jantar convencional, com entrada e prato principal, mas também algo que vocês 
pudessem pegar com a mão, eu não sabia exatamente o que. Então, sempre que 
eu olhava para os ingredientes eu pensava em como eles podiam se combinar, essa 
idéia me fez sair da Liberdade [também pelo preço] e ir ao sacolão para comprar 
umas outras coisas. Essa adaptação modificou o meu deslocamento pela cidade e 
modificou o que nós comemos aqui; e no fim das contas, se você for pensar, tem uma 
proposição na formalização da pesquisa, da comida. Não tem um antes e um depois, 
e é por isso que estou falando em abolir o conceito “forma x conteúdo”. Não é um 
dado que você depois publiciza, as coisas se dão simultâneamente e interferem umas 
nas outras. A maneira como vocês vão conseguindo, esses dados – ou não conseguindo 
– constrói de alguma maneira, não tem um processo que busca um resultado final.” 
Ou simplesmente, o resultado final vai embora quando você se levanta, olha para 
trás e aciona a descarga. 



http://soundcloud.com/jardimequatorial
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From: Rodrigo Schames Isoppo <minhopa@gmail.com>
Date: Wed, 30 May 2012 14:22:35 -0300
To: thelma bonavita <thelbonavita@gmail.com>
Subject: jardine-se

 Oi pessoal. Aqui é o Rodrigo, que visitou vocês ontem no jardim.

Não houve um momento pra expressar o motivo da visita e sei que alguns de vocês devem ter dúvidas a respeito. Na verdade, 
dúvidas até eu tenho.

Vim de Porto Alegre pra começar uma jornada através da escrita e da literatura. Estudo Ciências Sociais e resolvi trancar pra 
passar um tempo aqui e sentir a cidade. Depois de três meses decidi ficar, pois vi aqui um solo muito frutífero de oportunidades 
tanto de criação, tanto de ação.

Moro com o Bhagavan e tenho laços antigos com a Gabi. Foi daí que fiquei sabendo da existência do Jardim Equatorial. Conversei 
com a Thelma que me recebeu de braços abertos para alguma proposta de envolvimento, de colaboração. Resolvi então visitá-
los para entender melhor o dia-a-dia de vocês, até porque essa linguagem corporal é uma linguagem que ainda não tenho 
muito domínio, apesar de ter participado de alguns grupos de dança no passado.

A experiência foi boa e gostaria de continuar acompanhando vocês nessa caminhada. Sei que o grupo está em fase de maturação, 
de construção e re-significação. O que penso é que, em vez de chegar com algum projeto pronto de colaboração, que houvesse 
um diálogo em conjunto pra ver a demanda do grupo, Meu forte é a escrita, mas uma escrita que faça interlocução com outras 
linguagens artísticas. Para mim, enquanto devir profissionalismo, esse envolvimento me acrescenta bastante. Tenho tempo e 
disponibilidade de contribuir com o grupo e estou aberto a ideias de como me inserir, se existir essa possibilidade. A demanda, 
é claro, vem de vocês, se há algum desejo, algum acréscimo, alguma intenção de colocar um escritor maluco aí com vocês. 
hehehe.

Falando especificamente do dia de ontem, do exercício realizado, das discussões que pesquei e do passeio a praça, alguma 
registro pude retirar e experienciar e gostaria de dividir com vocês.

A interlocução intersubjetiva entre jardim-sociedade me parece que é um ponto alvo do objeto de pesquisa do grupo. Como 
atingí-lo de uma forma que não soe uma relação de atividade-passividade ou unilateralidade, ou até uma comunicação que aja 
um vazio ressonante entre os sujeitos é um tema delicado, e tambem bastante dissecado na própria antropologia. O público, 
em geral, não está acostumado a receber mensagens que fuja do discurso oral linear, do diálogo informativo, do discurso 
dominante. O papel da perfórmance é apresentar uma alternativa de comunicação pelo corpo, de pele à pele, órgão à órgão.

Como por exemplo o exercício da casa. Uma reinvenção corporal do processo digestivo do almoço. Isso, junto à ida a praça, me 
inspirou no poema que segue

De um processo digestivo surgem excretos possíveis    dependendo da ingestão
Ingestão de mágoa – água
Ingestão desejo – desjejum
Ingestão de impacto – pato assado
Ingestão de corpo – gorfo
Mas e agora?
O que os outros ingerem?
Como digerem?
Como absorvem?
Como reagem?
Como comem?
Como os processos digestivos se harmonizam?
Afinal, quem engole quem?

São perguntas que faço a vocês.
Grande beijo! Saravá!
Rodrigo Isoppo

Ps.: recomendo um livro muito bom do Paul Zunthor: “Performance, recepção e leitura”

link dos meus trabalhos:
www.minhopa.blogspot.com
www.coberturapoeticasp.blogspot.com
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