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capa Mavi e Thelma

As capas dos Fascículos vêm sendo desenvolvidas a partir do GLOSSÁRIO, ferramenta para recorte 
conceitual em que os artistas do projeto selecionam palavras recorrentes em suas práticas e organizam-
nas em listas. De tempo em tempo faz-se outra seleção que venha a representar o respectivo período ou 
estado transitório do projeto em andamento.



Solenidades!

O mês de setembro voou como uma pipa. Num emaranhado de linhas, o fascículo deste mês busca 
imaginar trânsitos entre uma viagem e o espaço extraordinário do nosso convívio.
A suspensão entre as cidades nos levou para a calmaria de um sítio onde o artista Amilcar Packer 
gentilmente cedeu sua casa e compartilhou seus estudos, leituras, práticas e brincadeiras! 
O Troca-troca de receitas foi experienciado com a artista Sheila Ribeiro que nos trouxe um prato 
cheio para novas ignições. Independentemente do fato ou do prato, o assunto ressoou em muitos 
diálogos que desde ali foram trocados.
Ismael Caneppele, convidado do Troca-troca de agosto nos oferece seu texto-delícia também neste 
fascículo. 

Jardim Equatorial/COMO clube
fascículoSETEMBRO

Residência  Artística





















































Thiago Costa



eu sei que o universo – farelo-sintoma-
sintético-átimo de coisa alguma 
todo meu seu agora todo tempo – 
vai se transmutar em pedaço ovo, 
no-va-men-te, no segundo em que 
eu me desapegar do hemisfério 
anterior. Esse mundo aqui estou eu o 
tempo todo (que nada!) desfazendo 
essa farofa coisa loca que a coisa 
mais cutânea coisificando esses 
pentelhos fios brancos que um dia 
hão de vir. Detonando essa solene 
tanto faz sabendo ou não, grisalho 
pêlo, esse meu corpo impregnado 
de um fedor que esse universo aqui 
sou eu querendo ou não funcionaria 
até que a porca torce o rabo. Algum 
desterro, doente e manco, macaco 
velho, penteia esse cabelo, corta 
unha, lipstick. Coma sempre, dorme 
cedo, fuma beque e ainda tive tempo 



de dizer MEU DEUS, ainda posso 
ser considerado uma espécie em 
extinção?! 
Se eu fizer-me algum retrato, quem 
diria que doeu tanto quando soube 
que morreria brevemente em algum 
momento mesmo estando aqui com 
ele, gato, papagaio, galinha, porco-
espinho, tudo feito da mesma joça 
liqüefeito em pó de glitter. E isso de 
saber o peixe que tenho nadando aqui 
em mim, corroendo parassimpático, 
neuro nervoso central, academia 
de ventilação, brônquios, – se tiver 
ainda… –, carcomendo a medula, 
apodrecendo pele, alojado, encubado 
quem me dera!
Era lindo e não entendia nada, ainda 
que fosse de matéria, não matéria, 
a-matéria, in-matéria, submatéria, 
supramatéria, qual matéria mavi



Como participante do “Troca troca de Receitas” pude experimentar uma instigante troca de visões 
de mundo envolvendo jovens artistas. Na ocasião, debatemos o capitalismo nas artes hoje e 
investigamos estratégias de sobrevivência em um mundo onde o dinheiro impera com cada vez 
mais força. Através do encontro pude perceber como ainda é possível encontrar espaços de 
resistência onde a arte sem uma finalidade específica é capaz de sobreviver. Modos de produção 
e de viabilização da arte foram trazidos ao debate por um grupo atento e interessado em subverter 
o modo vigente de produção cultural. É de fundamental importância o fomento ao pensamento 
independente que busque uma saída para arte brasileira hoje. Nesse sentido, Thelma Bonavita 
tem sido uma figura fundamental no debate sobre os possíveis rumos que investiguem potências 
criadoras de idéias.

Ismael Caneppele

troca-troca de receitas



batata
inhame
beringela
abobrinha
soja em grão
cebola
abóbora
cenoura

SOPÃO DE LETRINHAS FALADAS:
Levem ingredientes para agregar ao sopão
Legumes, carnes, temperos, grãos…
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troca-troca de receitas
Aspas, Parênteses e Interrogações

Fui convidada a participar de um troca-troca no Jardim Equatorial pela Thelminha (Bonavita).

Confesso que fiquei de cara muito feliz, porque alguns meses antes o meu queridissimo 
amigo e também artista (“da Dança”?) como eu (?), Wagner Schwartz – Piranha – ja tinha 
sido convidado. Eu precisava ser incluída nisso.

Convite: sugestão pra compartilhar beleza.

Vi há pouquíssimo tempo atrás, e uma única vez, a pesquisa de método (jogo e visão de 
mundo?) do Jardim Equatorial. Foi em um encontro de coletivos (em crise) no Sesc X. Vi e 
pensei que algo parecido aos anos 70 poderia estar reacontecendo. Pensei também que tem 
alguns lugares do mundo onde tirar a roupa é mais ou menos considerado como libertador 
ou excitante.

Chegando para o troca-troca, as plantas do Jardim Equatorial não eram carnívoras.
O que elas queriam de mim? 
Me embebedaram e eu deixei.
O encontro é doce.
E doce é a reflexão.

Levei comigo o Chamando Ela*.
Fiz um prato delicioso que aprendi com a Olgaria Matos: Mjadra – um prato libanês, das 
montanhas, dos maronitas. E mesmo se não fosse, agora ele era.

Pepinos gelados. O gelo chega só depois do discurso.
A solenidade do pepino gelado.

Drinks e drinks. 

Antes de chegar, eu estava com medo de que uma orgia fosse acontecer ali.
Mas medo é desejo - dizem.
Sera que “MEUS fotógrafos”** iriam parar na cama de “alguém” (entre aspas)?
E eu, minha gente, será que escorreria e me deleitaria como aquele corpo que passa de mão 
em mão durante os shows da fruta gogoia que chega até o palco flutuando como o padre 
em um balão?

Uma jovem artista não quer votar. E não vai. Ela não vota. Não vota não e não e pronto. 
Como a minha mãe. Mas ela fala, querendo ouvir em seguida e acho isso muito bonito.

“MEUS fotógrafos” (de Salvador), tentam se integrar – parece que colocaram um reggae e 
eles ficaram mais tranquilos, acho que foi assim.

Comemos uma comida muito gostosa, fiquei muito impressionada com isso.

Tive muito carinho e (me solto) amor mesmo, por aquelas pessoas - pelo profundo respeito 
que se confundia com desejo e obediência. Esse troca-troca é a prova de que a música do 
DJ Criolo (“Não existe amor em SP”) pode mais vir a revelar um neocapitalismo gentrificado 
e estar na network disruption (Tatiana Bazichelli) que, de fato, estar fazendo boa filosofia. Já 
a do Lucas Santanna (“mas eu disse sós, nao disse sozinho”), alguma coisa tem a ver com 
esse jardim. Em qualquer um dos casos, deixem os paulistas amarem, do jeito deles, mas 
que implicância!!! Existe amor em SP.

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da Thelminha e do Jardim Equatorial. 
Gostaria de agradecer a quem comeu da minha comida, em torno da mesa, focando ali 
naquela vontade de trocar. Agradeço aos artistas que formaram a comissão do programa de 
Fomento à Dança da Cidade de São Paulo e que escolherem esse projeto.

O Jardim Equatorial é uma coisa estranha. O pessoal acredita nas palavras e fala tanto ou 
mais que eu. O Jardim tenta coisas que doem muito. Procura seu caminho. Que equador é 
esse?



MJADRA

1x de lentilha
2x de trigo
Colocar o trigo de molho 4 horas antes ou pelo menos começar por 
isso.
Cozinhar a lentilha com 2 dedos de água acima delas, com sal.
Quando a lentilha estiver entre o cru e o cozido, misturar o trigo, 
adicionar água quente e cozinhar por 20 minutos.
Adicionar água quente se necessário.
2 cebolas grandes. Refogar em 3 colheres de sopa de azeite. Pôr sal.
Misturar a cebola somente quando a lentilha e o trigo estiverem 
prontos.

Tem que queimaaaaaaaarrrrr a cebola. Muito.
Sabe aquele radical livre? Aquele mesmo.
MJADRA é comida elegante, pra quem tem fome.

Sheila Ribeiro

http://pinterest.com/donaorpheline/sheila-ribeiro-jardim-equatorial/

troca-troca de receitas

*Chamando Ela é um jeito de ver e mostrar a moda através da potência e do perigo, no encontro 
de três brothers, só que um deles é uma cereja que quer rodar no salão. O encontro bombástico 
entre os fotógrafos João Milet Meirelles e Tiago Lima com Sheila Ribeiro é um hub de delícias que 
chama pra moda aquela coisa que não dá pra falar o que é.

** “MEUS fotógrafos”: Tiago Lima e João Meirelles







Eu Não Sei Dançar
by andrezghi

Esse projeto sempre foi algo sobre o nada, o fazer nada, o vir a ser nada, sobre o desaparecimento. 
Sempre foi uma oportunidade em descobrir na aptidão inoperante do nada o que se tem como 
necessidade. Necessidade de existir.
Parece assim, fácil falar do nada. Como se fazer nada fosse fácil. Porque a gente sempre quer, ser 
o mais inteligível, desejado, articulado e por ai vai…

Eu to falando de quando a gente começa a trabalhar e precisa existir. Como você faz? Quer sempre 
fazer o melhor… pra continuar, ser reconhecido, e aceito, e se dar bem, ser chamado para fazer 
mais e mais trabalhos, fazer mais e mais projetos, de repente ser o melhor… naquele sonho em um 
dia ser gênio, o famoso, amado por todos.

E esse sonho vem assim, completo de vontades, das quais você realmente só quer se dar bem. 
Não vai dar furo, vacilo, errantes ou desesperantes, vai sempre ser o mais eficiente, coerente, 
sensato, antenado, sacado, interessado.

Será que é a necessidade da aparência? Que precisa mostrar pro outro o quanto você é bem 
sucedido em cima da bosta do mundo? Que você flutua sem se esmerdear? Isso tudo parece meio 
óbvio na verdade, quem aqui faria o pior?
O pior de você cozinhando ou o pior de você fazendo sexo, andando, dirigindo, indo ao super 
mercado, regando as plantas, o pior que faço e que as pessoas sabem é merda e mijo, e tiro cravos, 
espinhas, quando não estão vendo, tomo dois banhos por dia pra lavar o que é resto, sujeira, do 
que não serve pra nada, só para atrapalhar nossa vida.

A idéia do nada, surge a partir dessa “coisa mundo contemporâneo” que quer muita coisa. Tem que 
ser “multi”, fazer de tudo.
E é ai que a gente se engana, porque parece que tem um negócio quando a gente mistura vontade 
de fazer melhor e se dar bem, que pode ter certeza, vai dar merda.

Se dar bem é permanecer e fazer melhor também. Mas e quando essas coisas se juntam numa 
idéia midiatizada? Digo, por nós, não é necessário pensar na TV como via de multiplicação, pois 
via smartphones, facebook, youtube e toda informação que passa pela idéia de compartilhamento 
globalizado, já foi, já tá em ‘nóis`, como estratégia em permanecer, onde muitos concordam, 50 
likes talvez? Te amam por isso.

É essa vontade em se dar bem que me deixa maluco, fico querendo, desejando, querendo por 
qualquer custo agarrar alguma coisa, alguma coisa que seja só minha, que diga algo sobre você 
realmente importante, dizendo por que é que veio, pra fazer a diferença, o motivo pelo qual você é 
especial.

E agora to achando tudo isso uma besteira, das piores, porque na verdade, querer de mais sufoca 
a alma, sobre o que ta sentindo, nas emoções, daquelas mais tenebrosas em sentir, porque essas 
sim realmente falam algo sobre você, não muito mais o desejo, a vontade, do desespero, em ser 
reconhecido .



Fico achando que eu não sei fazer esse trabalho, em lidar com as emoções, algo me impossibilita 
de ir ao encontro delas, acho que não sou artista, estou experimentando de, talvez não seja, e 
talvez não tenha problema em não ser. O difícil é que comecei cedo nessa idéia em talvez ser 
artista , ainda mais daqueles que brilham, na televisão, como um astro, pronto a brilhar onde passa 
e pessoas pedem seu autógrafo. Eu corri, fugi, do lugar onde mais me excitava a aptidão em ser 
especial, mas de nada adiantou, porque agora onde tenho a oportunidade em expor o que poderia 
ser a minha diferença, me saboto tentando do meu desejo dizer algo sobre a minha diferença, como 
se isso lá fosse glorificador.

Não tenho nada a dizer, nada de importante, o que eu tenho é besteira da minha cabeça de um 
mundo de aparência, do facebook que eu to correndo, de novo, tentando fugir daquilo que eu não 
sei lidar. E de nada adianta, sou constituído da vontade de aparecer, do ego, não do que acontece 
aqui no meu esfíncter e não que o que acontece aqui dentro seja super importante, de uma idéia 
romântica, mas é onde alguma coisa ta acontecendo que é mais do que sobre o meu desejo. É 
talvez sobre você, ele, ou ela, ou sobre aquilo que estamos vivendo e não conseguimos ver.

A casa tá cheia, nela não consigo entrar, fico por fora, carregado de ferro, pesado, e antes a casa 
caísse, quebrasse com todas as certezas.
Agora o trabalho é esvaziar, do que não me deixa sentir…

A gente pesquisou muita coisa, diferentes qualidades, de como essa massa pode acontecer, 
poderíamos dizer: daqui vamos para lá, com toda certeza de onde queremos chegar, mas acho 
que não é isso o mais interessante de viver, cansado das certezas que eu digo sobre mim, do meu 
lugar de reconhecimento.

Pra onde vamos? Melhor não saber…

O que cruza tudo isso é o interesse em “Massa e Poder” de Elias Canetti. E muito mais…

The Crowd, suddenly there where there was nothing before, is a mysterious and universal 
phenomenon. A few people may have been standing together five, ten or twelve, not more: nothing 
hás been announced, nothing is expected. Suddenly everywhere is Black with people…

Processo de criação “De repente fica tudo preto de gente” ou “Black With People”.

estréia 04 de novembro Festival Panorama – Teatro Sérgio Porto

É um trabalho de Marcelo Evelin/ demolition.inc

so we
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