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qualquer coisa pode ser um ritual
mas um ritual não pode ser qualquer coisa

 
escovar os dentes

limpar bunda de neném
convocar os teus para ouvir uma música em baixo volume

esperar seis horas até que as pérolas falsas cresçam na água
andar no mesmo ritmo que um desconhecido na rua, sem que vocês 

[dois percebam
compartilhar um copo de cachaça

ver um filme juntos
adquirir estado duradouro de quase estar dormindo em um dia 

[chuvoso
deixar-se afetar pela presença do outro
espancar alguém com uma almofada

receber um banho de ervas tropicais às 18h
profanar um ritual

vadiar em bando com rigor

Ana Dupas
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realização:



Esta peça a ser desenvolvida vem abordar o contexto bio-político contemporâneo 
através de pistas ziguezagueantes de caráter fragmentário e experimental: um 
momento para pensar, não agir.

Decorrente do processo de residência artística de mesmo nome onde teve 
como foco a convivência artística e seus experimentos estéticos. A residência 
proporcionou um campo aberto de pesquisa onde, através do lúdico e do exercício 
para nada , foi-se coletando dispositivos os quais tem a potencia da discussão 
acima proposta. Foi possível através de 10 meses de convivência recortar interesses 
e reunir num projeto de montagem o resíduo dessa prática.

Como coreógrafa reúno os dispositivos  os quais selecionei dentro desse recorte 
trazendo uma incômodo pessoal e crítico diante da experiência de elaborar 
princípios de convivência, muitos deles falidos no seu uso cotidiano.

Assim, o contexto bio-político se torna uma faca afiada que não deixa excessos e 
pede por mais reflexão e menos ações, sendo essas formatadas pelo contexto e 
suas ideologias vigentes, seus meios de comunicação e controle.  

Então, os sentimentos mencionados são resultantes dessa falência e celebração 
diante do risco de estar vivo e desafiado pela plasticidade eficiente do chamado 
capitalismo cognitivo. Portanto, esses sentimentos  serão tratados num ambiente 
colorido e festivo mas decadente de um jardim classe média , piscina inflável, 
guarda sol, grama natural e artificial, mesa de ping pong, e outros elementos 
tropicais; dispostos como num churrasco em família, num domingo legal de sol.

A proposta dramatúrgica se apoia na noção de eventos, os quais emergem sem 
serem anunciados. A dança se dá como uma paisagem mutante, sem controle e 
selvagem.

A não linguagem ou a pré linguagem  verbal serve como dispositivo de 
comunicação e emissão de sinais sobre aquilo que não sabemos mas que somos 
tomados por. O sentimento de ser só mas viver um grupo.

___________________________________

Pesquisa musical: Gummo; Composições “equatoriais” próprias; This are my friend.
Referências: Peter Pal Pelbart/grupalidade; Žižek/ love e others matters; Eduardo 
Viveiros de Castro; Suely Rolnik.
Dispositivos:
 1 - Soluço: solidão  e entorpecimento; Arrebatamentos; Aglomerados; Fetishismo; 
Pausa – drinks e divertimentos
2 - Catástrofe e Celebração: ping pong

O ritual começou em um dia de chuva e haviam estas duas partes que o 
constituía: primeiro o “morto-vivo” que é um jogo comum onde já existe 
a idéia de morte e vida. Depois transferi o jogo para algo mais visceral e 
silencioso chamado “roda de observação”.
A ação foi rapidamente tomada pelo grupo com fluidez e despreocupação, 
afinal era o tom de brincadeira que estava impregnado naquelas horas. E 
finalmente quando ficava apenas um único participante me parecia que 
as ausências estavam ali como buracos vivos, senti isso principalmente ao 
ver o vídeo repetidamente.
A roda de observação foi como uma consequência do ritual anterior, agora 
o morto estava deitado e não respirava mais. Novamente a ação foi tomada 
pelo grupo, porém desta vez com mais atenção pois havia um corpo em 
resistência no centro da roda. Era possível ver alguns membros do corpo 
se movimentando como que em resposta ao vazio da respiração, as veias 
do pescoço saltavam garganta à fora até que finalmente o corpo soltava 
um grande grito. Aliviados da tensão outro participante assumia a posição 
horizontal no centro da roda, depois que todos rodaram fizemos ainda 
uma roda para a “Preta” que silenciosamente instaurou uma presença 
entre todos os participantes que observaram aquele second-body  que 
talvez representasse todos que ali ficaram deitados durante o exercício.
Acredito que essa experiência foi interessante porque em alguns 
momentos o silencio se apresentou como comunhão no grupo todo. Para 
finalizar gostaria que você, leitor, que acompanhou esse rito em palavras 
observasse as fotos da tarde de chuva, morte e vida, ausências, respiração, 
presenças e preta:

link: http://jardimequatorial.info/residencia/morto-vivo/

- O grupo faz uma linha
- O propositor se coloca na frente desta linha 
- Cada integrante dará 5 passos largos para trás e a cada passo junta-se os dois pés, 
trocando direita e esquerda. O primeiro passo começa com a perna direita. 
(Obs.: Junta direita e esquerda antes de dar o próximo passo)
- O propositor se deita no chão.
- Toca o apito, que é acionado pelo próprio propositor.
- Começa o espancamento no propositor deitado no chão. Duração: 20 segundos.
- Comemoração. Cada pessoa inventa a sua comemoração.

Driver Coletiva
Uma coletiva com o propositor .
- Antes de começar a coletiva cada um receberá um Trident (chiclete para ser 
mastigado enquanto acontece a coletiva).
- Não poderá ser feita nenhuma pergunta sobre o espancamento.
- Só poderá ser feitas perguntas em relação ao que conhece ou não do propositor. 

Terceirização(3) do espancamento de Allyson Amaral, por Ana Dupas:
Esta proposta consiste em apropriar-se do roteiro elaborado para a apresentação 
do Allyson na última quinta-feira. (Espancamento)
Neste caso, o espancamento, seguido de entrevista e vídeo no final, será feito 
apenas entre eu e Allyson. (eu=espancada, Allyson=espancador) 
Todos os outros artistas do Jardim Equatorial estão convidados para ambos os 
encontros, porém assumirão o papel de “espectadores”.*
 __________________________
*o contrato artista-espectador circulará online em google-doc e todos poderão mexer e 
tornarem-se consciente/autor deste, acessando o link: http://goo.gl/CW1qn 

Outro falso ritual de espancamento, por Gabi Vanzetta:
- Participe do mesmo agregado de artistas que o Allyson Amaral, trabalhando 
performance na cidade de São Paulo.
- Mande com o seu agregado um projeto de residência para o Fomento à Dança, 
tendo em vista as experiências do mesmo.
- Ganhe o Fomento.
- Depois de 9 meses, aplique para participar de outra residência com duração de 
20 dias, em outra cidade (de preferencia, a Universidade de Verão do Capacete, RJ).
- Entre na residência.
- Combine com os participantes da residência em São Paulo uma maneira de 
você participar à distância das atividade por eles executadas, assim como você 
deve propor uma maneira de que eles participem à distância das atividades 
experienciadas por você.
- Como proposta de intercâmbio entre vocês, reencene o falso ritual de 
espancamento proposto por Allyson na outra residência, a do outro estado. 
- Esqueça de se deitar no chão. 

No fogo do napalm a gente morre tranquilo, como num fogo de 
artifício.
Ainda amanhã estarás comigo no paraíso. Porque não hoje meu Deus? 
Hahahahahaha...que não corra mais o sangue. Que o sangue seja 
guardado em nossas veias para que possamos servi-lo, Senhor, com 
os nossos corpos sãos e nosso amor desenfreado. Paraíso, Senhor, 
ainda que por um minuto só. Paraíso agora! Paraíso hoje!

Nosso ódio sagrado! Século XXI
América, acorda agora!  Se você não matar agora quem tem que ser 
morto a história vai deixar você cair de podre e você vai continuar a 
ser o provocamento do velho mundo. O último suspiro do pequeno 
burguês morto! América, você vai cair de podre, como esse lugar! 
Acorda! América, acorda agora! América, América, América.

É aqui seu paraíso? 
Aqui dentro há música, mas lá fora há guerra. 
Mas isso aqui é uma casa de vícios. 
De todos! 
Escolha dois ou três. 
Todo vício tem seu valor. 
Apenas o homem que não pratica o vício é que não serve pra nada. 
E aqui não se faz nada? 
O que se quer!
Sem preguiça!
O prazer não admite preguiça!

República livre do paraíso agora
Pelo prazer absoluto
Pela satisfação imediata
Pela liberdade total
Siga-me os que forem marginais
1º dia comida pro povo
2º dia alegria. O país do ócio e não do negócio
3º dia nascer de novo. Batismo
4º dia amor, amor. Todos vão fuder de verdade.
5º dia comunhão com o futuro. Procurar o futuro na terra. Na terra!
O futuro está chegando! O homem vai poder voar, o homem vai poder 
voar.   

Material: sacos plásticos, fita adesiva larga. Precisa-se de um local com piso(chão) 
liso e que não haja vento. 

- Abrimos os sacos, deixando-os com uma única superfície; 
- juntamos lado a lado os sacos; 
- fixamos com a fita adesiva até obtermos uma grande superfície no formato mais 
quadrado possível (não é necessário tanto rigor quanto a medidas);  
- fazemos 6 superfícies, 6 partes que serão os 6 faces do cubo;  
- fixamos as arestas com fita, fechando em cubo; 
- deixamos uma das arestas aberta, uma “racha” pra entrada de ar.

orações do paraíso agora
caio Morto-Vivo

eidglas xavier

jardim equatorial - uma falsa peça 
thelma bonavita

Falso Ritual Espancamento
allyson amaral

BOLHA, esboço para construir
mavi veloso

diário de permanência # 1 - 08/01/2013
gabriela vanzetta

experiência do sagrado - TODO SAGRADO PODE SER PROFANADO

[em uma sala (que tenha a possibilidade de ficar escura) pendurar no 
teto uma bola de circunferência superior a 60 centímetros). Ela será 
suporte para exibição do filme ]

A experiência do cinema é um ritual sagrado. Ainda que presenciemos 
exibições de materiais cinematográficos que não pressupõe uma 
reflexão posterior, o ambiente escuro, silencioso, com assentos 
individuais, o tamanho da projeção, entre outros aspectos, são 
propícios a uma imersão do corpo e da mente. A experiência 
cinematográfica munida de elementos para distrair nossos sentidos 
pode nos levar a uma experiência sacralizada, de tal forma que 
associaremos o material visual e sonoro (importante ressaltar como 
estes dois elementos encontram-se indissociáveis no cinema) a 
experiência absorta do corpo. Com isso, mesmo tendo a capacidade 
crítica para apreciação do conteúdo elaborado a partir das imagens 
e do som, a experiência do cinema no seu sentido mais amplo nuna 
é apenas a experiência e crítica do filme, mas a nossa relação com o 
espaço.

[todos deverão sentar-se de modo que enxerguem apenas uma 
metade da circunferência (a mesma para todos) e estabelecer uma 
posição de conforto. Cadeiras, almofadas, sofás: qualquer tipo 
de suporte para o corpo podem ser incorporados, mas uma vez 
constituída a composição do espaço, esta não poderá ser modificada]

A partir da experiência do ritual e respeito de suas “normas”, este 
poderá ser desconstruido. Para esta experiência, o respeito significa 
seguir e levar ao limite as exigências do corpo. As exigências do 
corpo são hierarquicamente inferiores às exigências do ritual. Por isso 
deixe seu corpo falar com a sua cabeça, mas não verbalize, não reaja 
fisicamente: é preciso chegar ao limite, é preciso saber qual o limite.

[o filme começa e os espectadores da sessão não poderão se 
movimentar*, olharão apenas para a bola branca no qual o filme 
estará sendo apresentado, não se comunicarão entre si] 

Um ventilador deve estar ligado durante a sessão, posicionado em 
frente aos espectadores, mas de forma alguma atrapalhando a sessão.

____________________________________________
*apenas os dedos, das mãos e dos pés poderão movimentar-se, 
movimentos em segredos, um leve ajuste a cadeira que siga o 
caminho da expiração, por exemplo. Movimentos imperceptíveis a 
percepção da pessoa ao lado. Pequenos delitos que indicarão o limite 
e este por sua vez conduzirão à profanação.
http://jardimequatorial.info/residencia/o-anticonceito-2013-roteiro-diario-de-permanencia-1/

Como parte do projeto “A comunidade que vem” que comecei a desenvolver com o 
nascimento de meu primeiro filho, publico nesse fascículo um trecho da entrevista que 
realizei com Caroliny Pereira - artista visual e performer, mestre em Artes Visuais pela 
Universidade Federal de Uberlândia. Carol e eu criamos uma peça para a música Baby, 
de Caetano Veloso, por volta do ano de 2004, quando ainda integrávamos o grupo 
Maria do Silêncio. Na dança permanecíamos ligados por um fio na altura do umbigo, 
um detalhe lido hoje por Carol como um signo premonitório da condição materna e 
paterna que nos é comum. A entrevista é pensada em meu projeto como um ritual de 
desvelamento desta condição comum, um rito de vinculação e descoberta de pares, ou 
seja, de sujeitos que reconhecem em seus processos criativos a afecção da infância dos 
filhos, assim como refletem sobre as especificidades do contexto em que são educados. 
No caso da entrevista com Carol, a idéia da entrevista como um ritual é perpassada pela 
enunciação do elo com o espiritismo e sua transmissão às crianças. 

TC: - Como a experiência de ser mãe transformou na sua dança?
CP: - Eu acho que principalmente a forma da dança, a forma como ela é dançada, eu 
acho ela passou de uma esfera (...) ela ficou entrópica eu acho, num momento ela é 
exterior, de uma forma que segue alguns modelos, algumas formas. Num primeiro 
momento quando eu tive o Pablo eu ainda conseguia manter, fiz aulas regulares, mas 
depois com o Miguel eu tive que repensar essa forma, isso me angustiava, eu não 
sentia que o movimento estava ativo, eu sentia que o movimento estava latente, mas 
que ele não se exteriorizava, eu me perguntava como exteriorizar isso. A primeira vez 
que eu saquei que podia exteriorizar de outra forma que não era simplesmente uma 
movimentação corporal foi com o livro do José Gil, Movimento Total – o corpo e a 
dança, no prólogo ele diz que tudo é movimento, uma afirmação que vem de Bergson. 
E aí eu descobri que eu podia dançar de outra forma, que não era só com o corpo. 
Quando eu estava escrevendo a dissertação veio mais forte isso, então eu podia dançar 
com as palavras e eu podia fazer que o leitor dançasse também ao ler a dissertação, e 
fazer das linhas um movimento dançante.
TC: - Você chegou a dançar grávida?
CP: - Sim, eu saquei que eu estava grávida na aula, eu lembro que a gente foi fazer um 
movimento e minha barriga deu uma fisgada diferente. Aí eu falei é tem alguma coisa 
diferente acontecendo.
TC: - Você está vinculada a algum tipo de organização comunitária que envolva pais e 
mães?
 CP: - Sim, um grupo de evangelização voltado para transmitir princípios espiritualistas 
para crianças, eu cuido do berçário que atende crianças de 0 a 2 anos, lá atende crianças 
de até 11 anos. Nos temos uma vivencia com uma psicóloga que é fundamental, ela fala 
sobre terapias possíveis para crianças.
TC: - Como é o seu trabalho nesse berçário?
CP: - Eu trabalho com mais duas pessoas, a gente tem um trabalho muito lúdico com 
as crianças, principalmente de formação de caráter, incutindo neles valores não morais 
assim, mas de concentração do corpo, de valorização do corpo, de cuidado com o outro, 
de afetividade e isso claro que tem uma questão ligada não tanto a religião espírita mas 
à questão da espiritualidade, de trabalhar questões que transcendem a esfera matérica 
do corpo, não é só cuidar do corpo físico, mas do corpo espiritual também, trabalha 
com questões de transcendência da matéria  não só com essa coisa rígida e sólida.
TC: - Você tem uma vinculação com a religião kardecista?
CP: - Sim.
TC: -Você a transmite a seus filhos?
CP: - Sim.

Entrevista realizada em Uberlândia, no dia 18 de janeiro de 2013.

Entrevista com Caroliny Pereira
Thiago Costa

Terceirização(1): terceirize alguém para fazer uma tradução simultânea 
inglês-português *

 Terceirização(2): terceirize alguém para fazer síntese de texto ao vivo.

 Escolha um texto que você se interesse em estudar mas tem 
dificuldades com a linguagem, ou simplesmente não tem paciência 
de ler sozinha(o). De qualquer maneira o texto deve estar escrito em 
uma língua que não seja a que você tem mais familiaridade.

Importante: Ambos os seus terceirizados devem possuir uma 
habilidade específica para suas respectivas funções, além de ter 
interesse pelo objeto de estudo.

* se for necessário, terceirize uma terceira pessoa para auxiliar na 
tradução inglês-português: este deverá portar um dicionário, ou 
qualquer ferramenta de tradução e interferir sempre que houver 
dificuldade na tradução simultânea.

No caso de você querer treinar a performatividade da leitura 
estrangeira, coloque-se como leitor do texto, caso contrário, terceirize 
mais alguém para desempenhar esta função.

Iniciando o sistema:

Junte todos em uma sala: você, seus terceirizados e, se houver mais 
interessados, terceirize-os como espectadores.

Comece a ler pausadamente, dando sempre espaço para a tradução 
simultânea e interrompendo em alguns momentos para que seja feita 
a síntese.

O contrato com seus espectadores poderá ser feito no início ou 
durante o processo de tradução/ síntese, de acordo com os seus 
interesses/ dos seus terceirizados. Pode-se usar como modelo/ alterar, 
interferir, no contrato artista-espectador disponível online: http://
goo.gl/CW1qn

obs. 1: durante este sistema ritualístico, lembre-se sempre (a você 
mesmo e a seus terceirizados) de que trata-se de uma ferramenta 
performativa e de reflexão coletiva.

obs. 2: o inglês-português foi usado aqui como exemplo. Teste o 
sistema em outras línguas se houver interesse.

Sistema de tradução por terceirizações
Ferramenta performativa para estudo de 
textos em outras línguas, e reflexão coletiva.

Ana Dupas

ritual fake
Jardim Equatorial/COMO clube .
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