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Editorial ao gosto:

Com a prática de realizarmos um fascículo ao mês, percebemos que este se transformou num caderno do 
artista “em coletivo”. 
Este dispositivo serve tanto ao outro como à nós mesmos, isto é, um caderno com o qual podemos dis-
cutir, publica e internamente, o que temos feito e como temos feito. 
Manifesta um momento preliminar, uma passagem, e atua como auxiliar de memórias.

Este mês nos entretemos com o desafio de produzir jogos performativos e estão apresentados aqui 
como uma possibilidade lúdica de fazer arte, que parte de conhecimentos singulares diversos, para 
deslocar o papel do artista enquanto “jogador”. 

Fazer dança hoje para este “estado coletivo provisório”, significa estar atento às confluências possíveis em 
seus trânsitos, pistas e atravessamentos. 
Entendemos que a dança que apenas se retroalimenta se torna asséptica e tende a extinguir-se. 
Quando esta produz cruzamentos, acasalamentos com outras áreas do conhecimento humano, agrega 
valor, se expande e se fertiliza.
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colaboração: Ana Dupas e Bhagavan David
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Olá queridos!
Pensei, pensei e pensei.
Conversei com a Ana e achei que poderíamos colocar no fascículo o bil-
hete com a instrução para o mapeamento da republica e o mapa imag-
inário que o chicão fez. Enquanto eu e ele caminhávamos com as pessoas 
na praça da republica ele ia desenhando o nosso percurso. O que acham? 
E teria junto o link para o post no blog, assim como o mapeamento do 
fascículo passado.
Segue em anexo os arquivos.
Aproveito a deixa e peço a sua ajuda Mavi. Eu não estou conseguindo 
subir os áudios do Mapa para o blog, pois quando eu coloco no post não 
aparece a régua do áudio, mas o link para o souncloud. me ajuda?
Eu vi que você conseguiu postar. Se preferir me passa as instruções que eu 
mesmo faço ou se preferir podemos no encontrar na quinta na internet.

Beijos,

    Caio



desenho: Chicão



sobre	  coletivos	  
mobilidade:	  vantagens	  e	  
desvantagens	  
o	  que	  permanece?	  
trabalhar	  para	  promover	  
encontros:	  
e	  o	  que	  fazer	  com	  esses	  
encontros?	  
multiplicidade	  de	  	  
	  
se	  dar	  a	  abertura	  para	  trocar	  
	  
o	  encontro	  
	  
estar	  na	  cidade	  para	  isso/	  
quem	  está	  na	  cidade	  não	  
consegue	  ir	  
	  
a	  troca	  não	  se	  deu	  na	  conversa	  
se	  deu	  no	  ambiente	  do	  contexto	  
e	  nos	  trabalhos	  
	  
o	  modo	  de	  produção	  estava	  
sendo	  falado	  no	  que	  se	  
apresentava.	  
não	  na	  conversa	  
	  
falar	  sobre	  o	  que	  mostrou,	  
sobre	  o	  que	  está	  fazendo	  
	  
o	  que	  está	  por	  trás	  do	  nome	  	  
(coletivo,	  grupo,	  aglomerado,	  
monte	  de	  gente...)	  
	  
como	  se	  vai	  compartilhar	  essas	  
informaçoes:	  zonas	  autônomas	  
temporárias	  (hakim	  bey)	  
se	  os	  outros	  compartilharam	  o	  
modo	  de	  produção	  coletiva?	  
mais	  discussão	  semantica	  do	  
que	  prática	  
	  
por	  que	  só	  falaram	  do	  fracasso?	  
os	  coletivos	  já	  nascem	  com	  data	  
pra	  morrer?	  
	  
perguntas	  que	  ficaram	  no	  ar	  
para	  continuar	  o	  trabalho:	  
como	  convidar	  
	  
	  
papo	  melancólico	  
	  

as	  vezes	  os	  coletivos	  acabam	  
porque	  são	  uma	  ciranda	  do	  
vazio	  
	  
	  
o	  quanto	  as	  conversas	  são	  
simplesmente	  para	  reforçar	  a	  
legitimidade	  do	  artista/	  a	  
autoria/	  para	  se	  promover	  
	  
fechar	  o	  olho	  e	  imaginar/	  ficção	  
como	  subversão	  
	  
terceirização	  //	  heterônimos	  //	  	  
subversão	  da	  autoria	  
	  
	  
saber	  que	  	  
	  
os	  editais	  estão	  aí	  para	  serem	  
usados,	  abusados,	  subvertidos.	  
ainda	  bem	  que	  não	  ganhei	  
qualquer	  um,	  não	  dá	  pra	  fazer	  
trabalho	  para	  edital,	  o	  trabalho	  
tem	  que	  ser	  do	  artista!	  
	  
	  
	  
fazer	  a	  minha	  propaganda	  
gratuita	  com	  grifes	  da	  dança	  e	  
das	  artes	  e...	  
	  
	  
ter	  que	  ser	  produtiva	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
eu:  caio! 
tudo bem? 
 Caio:  sim! 
e vc? 
 eu:  sim! 
desculpa não ter falado com vc 
qdo o thiago falou 
mas estava concentrada em 
terminar o fascículo 
 Caio:  hahahaha 
que isso 
não sou a unica coisa da sua vida 
 eu:  quer ver? 
 Caio:  ei 

 eu:  hahah 
não é a única, mas é uma coisa 
importante! 
 Caio:  que massa essa viagem! 
 eu:  super! 
 Caio:  e como esta o fasciculo 
 eu:  está finalizando... 
 Caio:  vc tbm querida! 
 eu:  quero q vc veja 
vou mandar um e-mail coletivo 
agora 
 Caio:  eu quero ver! 
super 
e a paula foi no como hj? 
 eu:  não 
deu o cano 
 Caio:  pura 
bobona 
e eu que fiquei 12h no aeroporto 
ontem 
foi uó 
ana e eu vi uma praia doce 
é lindo 
lindo,lindo 
 eu:  uaaaaaaau 
 Caio:  é um mar de rio 
tem maré e tudo 
 eu:  que delícia!!!!! 
e é doce mesmo? 
 Caio:  no horizonte só rio 
 eu:  dulce dulce dulce? 
 Caio:  e as ilhas dos ribeirinhas 
hahahahahah 
por toda mi piel 
 eu:  hahahah 
caio 
vamos pra amazonia em 
dezembro? 
 Caio:  sim 
 eu:  aeeee 
 Caio:  fazer o que? 
 eu:  como fazer o quê? 
 Caio:  falando nisso ontem eu 
terminei o povo brasileiro 
 eu:  como se tivesse algo pra 
fazer lá 
hahahahahhaha 
ah, ver macacos, 
conversar com o rio... 
 Caio:  ah eu sei que vc ia tomar 
vacina e que sua mae não gosta 
da ideia 
 eu:  hahahahhahaha 
 Caio:  super 
macaquinhos e rio 
combinado 

texto Ana:
sobre ser crítico, o que permanece, o que ficou após uma experiência pública...

(Ana em estado coletivo: com Dani, Thiago, Gabi, Mavi, Eidglas... Glamour ? )

(Ana em estado coletivo-
dupla:)



mas agente vira o ano la?
 eu:  tipo isso
 Caio:  talvez eu va no começo de dezembro 
para sp
com o bomber crew
e saimos juntos
 eu:  sério?
fantástico
e vc não volta pra teresina despues?
 Caio:  não
ta rolando todo um planejamento
mas minha ideia é ficar ate maio
em sp
to com uma ideia de uma criação que quero 
fazer com a layane
mas ela fez charminho
isso me da nos nervos
mas são só expeculações
 Enviado às 21:46 de quinta-feira
 Caio:  mas não sei do meu futuro no nucleo
eu to afim de criar
 eu:  massa!
ah fala pra ela enfiar a frescura no....
hahahah
afe
 Caio:  hahahahaha
 eu:  o povo daí já deve me achar uó...
intriguenta
comentaram alguma coisa da conversa no 
sesc?
 Caio:  ela vai fazer mais charme
estava falando disso hj
acharam que vc foi grossa comigo
 eu:  é?
e vc me defendeu?
rs
 Caio:  e ficaram com vontade de me 
defender
acham nada
é claro
 eu:  q vc falou?
 Caio:  por isso não teacham o uó
que a gente estava descutindo que as coisas 
se dão assim
aqui é do mesmo geito
o povo se pega
e falei o que falei pra vc
que achei uma pena a gente não conseguir 
transformar conversa
mas nos mexemos
eita
 eu:  sei
 Caio:  é jeito
 eu:  e que mais eles acharam
da conversa?
 Caio:  que não foi boa
basicamente isso
 eu:  sei
que mais?
 Caio:  ficaram mais incomodados com a 
apresentação pelo o que senti

eu:  sei
 Caio:  mas acho isso bom
 eu:  o que disseram da apresentação?
 Caio:  pois significa que temos muito trabalho
ah, que foi didatico, que a relação com os visitantes 
ficou estranha
ficaram com a sensação de uma obrigação de partici-
par
 eu:  sei.. aquilo tudo que a gente já sabe..
 Caio:  que não ha heterogeniedade entre a gente
 eu:  ah
 Caio:  é
 eu:  a sheila falou umas boas tb na segunda!
 Caio:  como foi
?
 eu:  disse que achou a gente muito “comportado”
 Caio:  fiquei curioso
 eu:  tenho um vídeo da fala dela
 Caio:  concordo
 eu:  eu vou subir e colocar no blog
 Caio:  bixa, eu preciso ver
 eu:  total!
 Caio:  o que mais ela falou?
 eu:  várias coisas
foi muito bom
 Caio:  imagino
ela é interessante
 eu:  e a comida foi maravilhosa!
 Caio:  com gelo no pepino
 eu:  isso!
ah vc já sabe de tudo!
 Caio:  hahahahaha
sei do face
estou sempre a espreita
 eu:  rs
 Caio:  não vivo sem vcs
 eu:  ah caio...

 Caio:  mas eu concordo super que a gente tava com-
portado
 eu:  a gente não vive sem vc!
 Caio:  acho que talvez seja a metafora de tecnicos do 
hopihari
 eu:  mas a sheila falou de um comportamento geral...
inclusive lá no como..
fiquei um pouco preocupada
a
 Caio:  hum
 eu:  até pq ela não disse muito...
ela gosta de causar né...
 Caio:  é
interessante isso
volto a pensar na burla



pois se ha esse ambiente comportado, como 
disistabilizar ele?
acho que vc fez isso na conversa
 eu:  é...
mas sei lá...
acho que aquilo não foi uma subversão
 Caio:  não
 eu:  acho que eu entrei no jogo deles na ver-
dade
 Caio:  não foi
mas mexeu de alguma forma
 eu:  sei lá
acho que só me queimei
hahah
 Caio:  ha uma potencia
 eu:  não que eu realmente me importe com 
isso
 Caio:  ai ana
não entra nessas
vc se expos
 eu:  sou mais “falem mal mas falem de mim”!
 Caio:  e isso é duma generosidade incrivel
o lance é como aproveitar
sim
por exemplo
quando vc falou da patifaria no face
acabou sendo uma provocação tbm
eu acho
gostei
rendeu papo
 Enviado às 22:05 de quinta-feira
 Caio:  como ser elegante e provocativo?
tipo a vadia que a thelma fala
Enviado às 22:06 de quinta-feira
eu:  caio
desculpe, fui pegar o frango que tava no forno
 Caio:  achei a capa do caralho
 eu:  vc vai ficar por aí?
 Caio:  hahahaha
sim
 eu:  posso falar com vc em 15 min?
a capa vai mudar um pouco..
depois te falo
 Caio:  sim
 eu:  mas vai escrevendo suas impressões
já vuelvo
 Caio:  legal
te espero
 Enviado às 22:10 de quinta-feira
 Caio:  adorei a ideia de ser um caderno!
 Enviado às 22:30 de quinta-feira
Caio:  acho que tem que melhorar a dia-
gramação. De forma que se torne de fato um 
caderno, acabar com as margens em branco 
do pdf.
assumir que é um caderno e investir numa 
ideia de colagens
fiquei surpreso com meu email la no meio

me incomodou no começo, mas acho uma boa ideia 
para mostrar um processo.
 Enviado às 22:33 de quinta-feira
 Caio:  mas fiquei com uma pergunta: será que esse proc-
esso é necessário ser publico?
ainda há buracos
quero ler seu texto
achei que faltou instrução para as pessoas usarem as 
perucas-mascaras
achei a instrução da autoanalise confusa
colocaria uns desenhos lá
e prefiro o nome auto analise
pois acho mais ironico
 Enviado às 22:37 de quinta-feira
 Caio:  fiquei confuso com o troca troca do ismael
vai entrar algum outro conteudo?
 Enviado às 22:39 de quinta-feira
 Caio:  o desenho da mesa precisa de um tratamento no 
photoshop
pra não ficar com as margens evidentes
achei que ficou meio tosco
gostei
do fasciculo
ficou com uma cara suja
me gusta isso
ó
vou comprar um lance pra comer
mas eu volto
 Enviado às 22:43 de quinta-feira
 Caio:  voltei
 eu:  voltei!
 Caio:  eba
 eu:  vc gostou do fascículo tosco, sujo?
ou não?
não entendi
 Caio:  escrevi um monte de coisa
gostei
adorei ser sujo
tipo um caderno
os outros eram limpos
não gostei do acabamento do desenho da dani
e acho que não precisava de margem branca
 eu:  u...
margem branca?
 Caio:  podia ser só as imagens dos cadernos
e o que for escrito no computador mantem
é
margem branca
 eu:  do q vc ta falando??
que cadernos?
 Caio:  hahahaha
minha instrução
o mapa



o diagrama do thiago
desenhos da dani
o indice
 eu:  o q isso tem de caderno?
 Caio:  as coisas escritas a mão
 eu:  vc ta misturando tudo!!!
explica tudo de novo, item por item
 Caio:  ta
vamos la
gosto da ideia de caderno!
assim como o texto do inicio diz
conceitualmente falando
e formalmente
ter coisas escritas e desenhadas a mão
vamos la
gosto da ideia de caderno!
assim como o texto do inicio diz
conceitualmente falando
e formalmente
ter coisas escritas e desenhadas a mão
mas eu acho que essas imagens podem ocupar 
a folha inteira
remetendo a imagem de um caderno
 eu:  QUAIS imagens?
 Caio:  ou blco de anotações?
do diagrama
da mesa de ping-pong
do indice
e da instrução do mapa
e o mapa
 eu:  ah
por sinal...
como vc scaneou esse mapa?
 Caio:  num scaner
 eu:  não tem como fazer com uma resolução 
melhor?
 Caio:  porque?
sim
 eu:  pq acho que ficou meio ruim a resolução..
 Caio:  eu mexi na imagem pra destacar as 
cores da caneta
posso te mandar o original
 eu:  a minha idéia era por ele sangrado 
mesmo, ocupando a folha inteira..
 Caio:  isso
sangrando
 eu:  ele sempre foi quadrado assim?
 Caio:  vc é otima com as palavras
hahahaha
sim
 eu:  ele não era retangular?
 Caio:  peraí

deixa eu pega-lo
não
pouca coisa retangular
 eu:  bom, se rolar scanear de novo com uma resolução 
melhor eu deixo do jeito que vc quer... sangrado!
hahah
tá mas manda de um jeito que sobre espaço..
não recorta ele rente...
entende?
 Caio:  e o que vc acha das outras coisas sangradas?
 eu:  acho ótimo
to mexendo nisso
 Caio:  certo
 eu:  mas a dani, por exemplo.. (os desenhos das me-
sas)
esse eu não entendi como vc pensou
vc imaginou CADA uma das imagens ocupando uma 
folha?
 Caio:  é mais uma limpeza na real
não é sangrado
ta num tamanho bom
mas de forma que não marque a margem dela
entende?
não
ta otimo do geito que esta
é masi limpar mesmo
mais
 eu:  ta...
mas vc não gosta dele sujo?!?
 Caio:  sim
mas nesse caso precisa de um make-up
 eu:  é?
 Caio:  pois acho que ja é uma informação suja
entende?
 eu:  não sei... acho que essa sujeira faz parte...
mas vou fazer o q está falando
 Caio:  fica desnecessario
pode ser
testa
mas falando com vc talvez faça sentido
até como processo da dani
entende?
 Enviado às 23:25 de quinta-feira
 Caio:  sobre o meu email
fiquei surpreso em ve-lo
gosto da ideia de mostrar o processo
mas fiquei confrontado
 Enviado às 23:28 de quinta-feira
 eu:  confrontado?
pq?
 Caio:  sim
como se revelace algo intimo
revelasse



que não sei se tem importancia publica
 eu:  sei
 Enviado às 23:32 de quinta-feira
 Caio:  isso é uma coisa que falamos sobre a 
apresntação do fervo no sesc
eu e o cipo
principalmente
 eu:  o q?
Caio:  o cipo diz que a arte não é lugar para 
democracia
 eu:  rs
tb acho
 Caio:  que não precisa se revelar tudo
 eu:  mas o mesmo tempo acho o seguinte:
a gente quer sempre as coisas acabas, pron-
tas...
 Caio:  como diz a bienal criar um espaço para 
imanecia das poeticas
hahahaha
 eu:  e gosto da idéia de pistas
 Caio:  olha
não tinha pensado nisso
 eu:  na verdade acho tudo mais simples
 Caio:  em pistas
 eu:  o lance é que a gente se propos a fazer 
esses fascículos mensais
a gente não precisava fazer isso
mas a gente resolveu fazer
 Caio:  nos queremos fazer?
 eu:  e o que rolou no desse mês, é que a coisa 
de “elaborar” um fascículo ficou menor...
não importa
não tem a ver com querer
 Caio:  hahahahaha
 eu:  tem a ver com se propor a algo
a gente discutiu bastante isso esses dias
sobre querer, não querer
 Caio:  ta
 eu:  e o lance é que se “deixar querer”
num grupo de pessoas
é complicado
 Caio:  não vou me alongar nesse assunto, mas 
acho que se propor a fazer algo é querer
 eu:  pq um boicota facilmente o outro
não necessariamente
pq vc pode querer algo agora
e depois não querer mais...
mas vc se propos a fazer
e mesmo que vc não queira...
Caio:  entendo
 eu:  pode ser interessante vc fazer
 Caio:  concordo
eu:  tipo:

eu me propus a acordar as 9h
quando o despertador tocou eu não quis mais acordar
mas acordei mesmo assim porque havia me proposto 
a isso
entende?
 Caio:  sim
mas acho que seu querer não esta ligado a acordar as 
9h
e sim a ser util
 eu:  querer ou não querer as vezes é estar muito con-
descendente com a vontade...
 Caio:  agonismo
 eu:  ?
 Caio:  é um querer mais profundo
 eu:  sim!
aí, voltando ao assunto...
 Caio:  não quero dizer que é um querer fácil e passível 
a caprichos
sim
 eu:  isso...
e o que rolou.. de fato
foi que a gente teve um pega pra capar na última 
quinta
a thelma não estava
e rolou um puta quebra pau
 Caio:  eita
 eu:  e decidimos não fazer mais o fascículo
pelo menos mensalmente
 Caio:  como assim?
 eu:  ninguém tava a fim...
todo mundo achando que estávamos deixando de 
fazer coisas mais importantes
e gastando muito do nosso tempo com o fascículo
enfim...
decidimos isso
aí na segunda
a thelma veio e deu um cráu!
haaha
e disse: não tem essa de não fazer o fascículo
vamos fazer e pronto!
simples, sem discutir muito
fazer com o que temos
e aí veio essa idéia de rascunho...
de momento provisório...
entende?
 Caio:  sei
sim
entendo eu:  fazer com o que tem
 Caio:  e acho coerente
 eu:  do jeito que está
e sendo mais pra gente, até...
 Caio:  pois o mais legal do fasciculo é ver o que a 
gente fez



eu:  a gente torna público porque é pro fo-
mento (acho eu)
 Caio:  para mim é importante
 eu:  não sei se interessa pra alguém
 Caio:  eu vejo vcs
 eu:  sei lá...
total
pra vc interessa...
talvez pra mais alguns
e aí eu concordo com o cipó:
arte não é democrática
 Caio:  hum
 eu:  arte é narcisista pra caralho!!
rs
to falando sério!
 Caio:  entendo
mas não concordo
 eu:  é muito ingênuo querer definir pra quem 
interessa
 Caio:  e nesse ponto acho muito importante 
meu email estar lá
 eu:  em que ponto?
 Caio:  pois eu acho que arte é um meio
entre eu e vc
 eu:  é
sim
 Caio:  entre pessoas
 eu:  concordo
e isso não é narcísico?
querer estar com as pessoas?
 Caio:  e que precisamos nos sacudir para nos 
manter vivos
não
por que ja não sou eu nem vc
 eu:  tava lendo um ensaio hj..
de um cara que escreve na folha..
 Caio:  é algo nosso
 eu:  esqueci o nome
 Caio:  ai que eu acho que não é democratico
eu:  falando sobre as mães e seus filhos
 Caio:  eu não sei o que pode nos mover
 eu:  que a maioria das mães só veem os filhos 
de uma maneira narcisista
 Caio:  tenho que lançar coisas
 eu:  é só ver
no facebook
a quantidade de mães que passa o dia postan-
do foto do filho...
o primeiro cocô..
o primeiro vômito...
 Caio:  sei
com isso eu concordo

isso é egoismo
 eu:  ou narcisismo
whatever
 Caio:  mas ha maes que abrem mao de muita coisa em 
prol da nova vida que se mostra
 eu:  acho q vou colocar essa nossa conversa no meu 
texto. Posso?
 Caio:  e que precisa se constituir e existir
sim
a conversa é nossa
e concordamos que não é um espaço democratico
 eu:  aí talvez ele fique menos meu...
fique uma conversa
é muito chato escrever sozinha
acho que por isso eu não consigo terminar a maioria 
das coisas que eu me proponho a fazer
 Caio:  tbm acho
escrevi um dia desse uma musica no meio de um show 
do mastruz com leite
 eu:  eu sonhei com a helena katz essa soite
 Caio:  e como foi?
 eu:  escreveu?
me mostra!
vc já gravou?
eu andava atrás dela..
 Caio:  não
 eu:  ela ia andando por um prédio..
 Caio:  mas posso escrever
sei
eu:  de vários níveis...
subindo umas escadas estranhas
tipo escada de piscina
e eu ia seguindo ela
eu e um cachorrinho que ela tinha
tipo daqueles de madame
que parece um rato
 Caio:  hahahaha
sei
feio pra caralho
eu:  ela levava o cachorrinho na coleira
e eu ia atrás...
agora que eu pensei...
eu ia tipo cachorrinho tb
que louco!
acho que tem a ver com as coisas que a Sheila falou
 Caio:  sobre sermos comportados
 eu:  de estarmos comportados...
é!
 Caio:  mas fiquei imaginando mais vc como uma as-
sassina
alguem que persegue
ou que não quer ser vista
 eu:  hahah



acho que sua versão é melhor...
rs
 Caio:  vou escrver a musica pra vc
 eu:  legal!
 Caio:  o forro pesa o meu corpo
 eu:  e eu vou colocar essa conversa no texto!
 Caio:  eu fico paralisado
isso é triste e engraçado
revela meu recalque erudito
menino do teatro municipal
masp, pinacoteca etc e tal
que bosta
mas esse alegorismo me irrita
eu preciso fazer um show de forro
com telões, dançarinas e bandão
me perder no acordeão
isso tambem é rock’n’roll
será?
não
isso é forro
isso é for all



 
obs. estamos com um número de armazenamento maior do que o sound cloud aceita. 
Mês que vem teremos o domínio, Aguarde!
Toda a trilha sonora que utilizamos na apresentação do Jardim Equatorial no contexto 
“Modos de Existir” do SEXC Santo Amaro estará disponível também, entre outras 
coisas!

radio jardãn



diagrama - Thiago Costa

diagrama: Thiago Costa



diagrama: Thiago Costa

obs. o Ismael está estreiando um trabalho no MIS esses 
dias... no próximo fascículo enviará material de desdobra-
mento do encontro!

troca troca de receitas com Ismael Caneppele

foto: Eidglas Xavier



jogos performativos:

instruções para
1 Tableau de perucas
2 Fleshion Game Show
3 Se promover como artista contemporâneo



TABLEAU VIVANT - RECORTE E PENDURE AS PERUCAS

mínimo de 6 jogadores-performers 
2 montadores de look
2 montadores de luz
1 dj

Como jogar:

Os jogadores-performers tomam um pequeno tempo para observar as perucas e visualizar uma situação 
fictícia.

O jogadores iniciam o jogo encaixando suas cabeças nas perucas penduradas e pausam em um tableau.

A equipe observa a cena gerada se preparando para entrar, como “roadies”, montando nesta ordem: 
tecidos para look, luz e música, a fim de compor esta cena épica.























PING PONG FLESHION GAME

desafio>
sinapses múltiplas

número de jogadores>
mínimo: 8
máximo: 14

como jogar
Os jogadores* se dispõem ao redor da mesa em espaços simétricos entre eles, formando 
um único time.

Os jogadores que estão nas ponta (cabeceira) da mesa tiram par ou ímpar.
Quem ganhar começa e escolhe o sentido de giro do jogo: horário ou anti-horário.

O jogo começa e os jogadores giram em torno da mesa e o objetivo é múltiplo:
1- bater a bolinha com a raquete
2- passar a raquete
3- desvestir-se e vestir-se de novo, trocando de roupa e no sentido de montação (look para 
foto / editorial)
4- maquiar-se
5- ser um comentarista**
6- beber uma cervejinha
7- soar o despertador***
8- soar o apito****

*jogadores
Para jogar, cada jogador precisa ter seu “arsenal” de efeitos, isto é, objetos, materiais, coisas 
que ele lança durante o jogo para “causar um efeito”. 

Efeito “bolinha sai de jogo”: sempre que isso acontece, todos desaceleram, quase em pausa.

** comentarista (e/ou especialista)
- 3 vértices: esporte; arte; moda
- utilizar as referências para começar seu comentário
“roubar” uma frase e desenvolver o raciocínio adaptando-o ao jogo – ao panorama que 
você observa.

*** quando alguém soa o despertador, todos dormem

****quando alguém soa o apito, todos pausam

***** 
ao soar o celular, TEMPO TÉCNICO; 
ao soar o celular pela segunda vez, FIM DE JOGO:
monta-se uma pose coletiva para foto (editorial)



desenhos: Dani Spadotto

FAÇA VOCÊ MESMO O SEU FLIP BOOK













SESSÃO DE AUTO-ANÁLISE INDUZIDA
PARA SE PROMOVER COMO ARTISTA CONTEMPORÂNEO

Jogo rotativo com 2 jogadores artistas por vez.*

Equipe necessária: 2 homens-placa, posicionados assim: 
homem-placa A / cadeira A / cadeira B / homem-placa B
considerando que o público também consiga ver as placas.

Os primeiros 2 jogadores artistas se colocam diante das cadeiras, tiram par ou ímpar e quem ganhar 
escolhe cadeira A ou B.

O jogador A toma a iniciativa e os dois giram as cadeiras a fim de ficar de costas um para o outro.

O objeto (questão) da conversa será o primeiro que A vê ao girar.

* como na capoeira, quem estiver fora do jogo pode entrar, roubando qualquer uma das cadeiras quan-
do encontrar uma brecha

CONTEÚDO DAS PLACAS A

1. Eu acho que essa questão é interessante porque....

3. fala livre

5. Isso me lembra uma prática que eu desenvolvi uma vez em um trabalho: ...

7. fala livre

9. Mas voltando à questão: ...

11. Como poderíamos ver esta questão considerando um contexto mais amplo: ... ?

13. Então, se eu pudesse resumir essa discussão, o que estamos tentando encontrar é...

15. Talvez um exemplo ajude: ...

17. Acho que a melhor pergunta para nos fazermos agora é... 

CONTEÚDO DAS PLACAS B

2. (interrompendo) Eu preciso discordar de você nisso. ...

4. fala livre

6. Isso é exatamente o que eu estava pensando:...

8. fala livre

10. Posso reformular isso? Você quer dizer...?

12. Acho que aí você tem um ponto, porque...

14. Não, eu acho que o que estamos discutindo é...

16. fala livre



chinelada: Eidglas Xavier



chinelada: Eidglas Xavier

O Jardim Equatorial é um projeto de investigação artística 
constituído de um agregado de artistas de diferentes 
áreas e norteado pela proposição de construir um espaço 
para a prática e pesquisa em dança contemporânea. 
Desde seu início, este núcleo caracteriza-se pela geração 
de perspectivas artísticas expandidas, ações e trabalhos 
performativos que agregam seu entorno, isto é, uma 
produção de dança em constante negociação com o 
ambiente e suas questões emergentes.
O interesse comum entre os artistas residentes está em 
elaborar meios de compartilhamento de seu 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  que se refere aos 
contextos de trabalho da residência dos 11 artistas. Seu 
objetivo é de compartilhamento, expansão de processos 
de trabalho, transcriação... ao mesmo tempo, oferecer 
ferramentas, instruções e modos de fazer o que fazemos. 
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: eljardimequatorial@gmail.com

[Jardim Equatorial]
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fascículoAGOSTO
Jardim Equatorial Residência Artística/COMOClube

Residência JARDIM EQUATORIAL 2012

Org. fascículo agosto:
Ana Dupas
Thelma Bonavita

Coordenação: 
Thelma Bonavita

Artista Residentes: 
Ana Dupas 
Andrez Lean Ghizze 
Bhagavan David
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