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Residência  Artística



capa Thiago Costa 
a partir do GLOSSÁRIO

Ferramenta para recorte conceitual. 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.



“Faça você mesmo seu micro tabuleiro  
enquanto jogo linguístico...” 

(Adriana Calcanhotto,  Waly Salomão: REMIX SÉCULO XX)

Aqui vai o fascículo de julho!

Neste mês que passou abrimos a casa com o JARDIM DE 
INVERNO, um test-drive, um esquenta, uma abertura de 
canteiro de obras: primeira aproximação da residência 
com amigos, parceiros, colaboradores, visitantes, curiosos 
(...) em formato “festa“ com entradas para desdobramentos 
performáticos. 

O TROCA-TROCA DE RECEITAS recebeu Wagner Schwartz, 
coreógrafo, bailarino e piranha, de Uberlândia, residente 
em Paris, que mui generosamente veio cozinhar para 
nós sua lasanha de beringela, enquanto falávamos sobre 
música, dança, poesia, arengueiras... e ainda premia este 
fascículo com parte do LIVRO Piranha (?).

Para a página de VISITA convidamos Leo Nabuco e Juliana 
França para uma conversa-texto a partir de uma ferramenta 
para feedback. Os dois artistas, que passaram os últimos 
anos no Núcleo do Dirceu em Teresina e vivem atualmente 
em Juiz de Fora, já são interlocutores do Jardim Equatorial 
desde fases remotas, apareceram de surpresa no troca-
troca de receitas e foram abduzidos pelo Jardim de Inverno.

Além disso damos continuidade à exploração de algumas 
ferramentas de criação, entendendo isto de uma maneira 
mais esgarçada e experimental (ao agregar um livro ao 
fascículo, ou até mesmo arriscar pensar foto-novela, 
manifesto ou mind mapping como ferramentas) do que no 
fascículo de junho, e insistindo em algumas delas como  
glossário e tentativa de mapear a praça da república. 

Ana Dupas
Mavi Veloso

fascículoJULHO
Jardim Equatorial/COMO clube R e s i d ê n c i a  A r t í s t i c a



fotos Dani Spadotto



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]





possibilidades de camuflagem para uma inserção tableau vivant
doll clothes/recorte-cole/vista-se, boneca/escolha uma paisagem, ambiente, situação na praça da república/
monte seu tableau vivant/pose/bustos/corpo estrangeiro/ambiente saturado/aparecer/desaparecer

http://jardimequatorial.info/residencia/tentativa-de-mapear-a-praca-da-republica-2/

Andrez Lean Ghizze, Mavi Veloso
tentativa de mapear a praça da república













escapesThiago Costa

performer vibrando uma paisagem
anfitrião farejando uma coreografia
animal propondo uma situação
errante mapeando uma dança

antropófago concluindo um esgarçamento
migrante dançando um devaneio
insolente imitando uma kilometragem
artista.etc sobrepondo um convite

zumbi desentendendo uma interlocução
autor manifestando uma raridade

estrangeiro coreografando um encontro
arqueólogo ensaiando uma visita

indígena escutando uma receita
negociante politicando um desvio

atravessador afetando um pretexto
máquina tropicalizando uma música
habitante pensando uma habitação

 

Instrução de Uso: Ao final de uma jornada de trabalho (ensaio, encontro, debate, mapeamento, etc.) organizar as 
impressões (caóticas) da experiência vivida criando uma pequena locução verbal: 1) selecionar três palavras – uma 
de cada coluna; 2) traçar uma linha conectando-as; 3) estabelecer a triangulação e registrá-la. Exemplos: negociante 
afetando uma habitação / máquina dançando um devaneio / atravessador mapeando um desvio.

Dicas: Considerar o espaço branco abaixo das colunas como uma base para acrescentar outras palavras mais 
pertinentes ao seu trabalho. Nos softwares para leitura de PDFs existe a ferramenta “ANOTAR” que permite que 
sejam feitas anotações no documento original.

*adaptação da proposta metodológica do arquiteto-urbanista Francesco Careri, no livro Walkspcapes.



1. Sobre coisas que nos travam (se em algum momento você achar que 
está lendo um post de um blog, não se aflija: é de propósito. É também 
uma desculpa para publicar algo sem-vergonha, cara-de-pau, tosco, 
e recheado de críticas mal-fundamentadas, às vezes agressivas e/ou 
arrogantes). De todo modo, é melhor ler como se fosse um fluxo de 
pensamento. 
Há pouco mais de uma semana abrimos espaço nesta residência para 
um encontro com um público, o público, algum público, artistas, 
espectadores, amigos, estranhos... 
Os dias anteriores a este dia foram voltados para uma espécie de 
“ambientação” deste encontro. Os cantos, fogão, planta, geladeira, 
armário, sofá, vãos, portas, espaços inúteis, corredores do Como Clube - 
este ambiente para relacionamentos performativos geradores de efeitos 
não planejados, situado no Edifício Esther, número oitenta da praça da 
República - foram aos poucos sendo transformados pelos 11 artistas 
residentes, especialmente engajados em promover uma espécie de jogo 
performativo.
Numa tentativa de mapear este espaço: no sentido de continuidade de 
uma experiência de mapeamento anterior (tentativa de mapear a praça da 
república – fascículo de junho) e também da necessidade de criar novos 
percursos entre as diferentes entradas e saídas que pareciam surgir, como 
surgem objetos perdidos ao se fazer uma faxina (o conjunto 905, assim 
como outros apartamentos de piso duplo do Edifício Esther, tem 4 portas 
de entrada: duas em cada andar. Depois de quase quatro anos descobri 

isso, além de outros novos espaços no edifício: o banheiro coletivo 
feminino do segundo andar, um outro masculino em outro andar que não 
me lembro mais... ah, e um refeitório), é que me coloquei no objetivo de 
produzir um audio-guia, como aqueles que são distribuídos em museus.
Uma mídia, uma mediação. Um audio-guia, um audio-tour. Um video-walk.
Desses que se faz por aí. Cada vez mais no campo da arte, entre outros, 
o espectador é convidado a seguir roteiros, caminhos e instruções, com 
a promessa de conhecer/ produzir/ gerar “junto” aquela tão esperada 
subjetividade (ou “produção de sentido”).
Como a arte não caminha sozinha, mas faz questão de andar de mãos 
dadas (assim como nós e nossos cérebros) com o capitalismo e com seu 
espectador, que tal levarmos o espectador para um passeio?
Então aqui vai, já que você não pôde ir à Documenta este ano:
http://www.youtube.com/watch?v=sOkQE7m31Pw

Este vídeo-walk é um trabalho da artista canadense Janett Cardiff (criado 
em colaboração com seu marido George Bures Miller, mas quem fica falada 
mesmo na Documenta é a Cardiff). 
 
Aqui faço um levantamento de referências bem raso, você espectador 
pode ter autonomia para procurar outras, seria incrível inclusive se 
postasse comentários no nosso blog. Estamos esperando sua colaboração. 
Assim como no facebook, você também produz conteúdo para nós.

Agora pulemos para a seguinte reflexão:
“Palavra escrita parece ter uma certa autonomia.
Palavra falada tem corpo, voz, expressão.”

Nesta experiência de produzir um audio-guia, trombei com a enorme 

dispositivos de efeito de deslocamento 
sensorial, terceirização e mind mapping

Ana Dupas



dificuldade (quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra) de 
ouvir minha própria voz.

1a dica para fazer um audio-guia: peça para outra pessoa ser o locutor 
(terceirize)*
2a dica: desista, porque você nunca chegará aos pés da Janett Cardiff... 
e apenas com um tanto de lobby e muita sorte, fará parte de uma 
Documenta.

*um ótimo exemplo de terceirização pode ser verificado no trabalho de 
um grupo/ coletivo/ plataforma/ sei-lá-o-quê de artistas dirigidos por uma 
dupla de dinamarqueses, que se intitula Hello Earth e define seu trabalho 
como multi-disciplinar e voltado para criar lugares que o público possa 
“experenciar, sentir e fazer”, ao invés de simplesmente sentar e ver. Neste 
sentido, operam algo muito semelhante (ao mesmo tempo, nunca fora 
dela) às novas operações da grande e nova (boa e velha)”mão invisível”: a 
responsabilidade do espectador é colocada em cena com um golpe quase 
imperceptível, a terceirização.
A prova disto é que estes artistas viajam o mundo não vendendo seu 
trabalho, mas sim, seus espectadores. Genial!

Então eu travei. 

1o erro: eu não desisti, eu resolvi ir até o fim. Não que exista um fim. Ele 
se deu no momento em que já não havia mais possibilidade de ficar 
trancada no banheiro enquanto chegavam pessoas e mais pessoas , que 
se multiplicavam naquele apartamento de quatro entradas, mesmo que 
só um elevador funcionasse.
2o erro: eu acho sempre que vai dar tempo de fazer e nunca dá.

3o erro: eu acho sempre que vou dar conta (sozinha) de uma tecnologia 
com a qual não tenho a mínima familiaridade.
4o: Após produzir um video-guia, e não só porque a experiência 
cinético-sinestésico-sensorial que tive com o video-walk de Cardiff (e 
Miller) na Documenta (eu fui!) foi realmente estupefata, mas porque, 
por dificuldades técnicas e meteóricas (o pavor da minha própria voz 
e a impossibilidade emocional de contratar alguém para fazê-lo), não 
consegui produzir audio, e sim, video; coloquei o ipod em uma prateleira, 
com luz amena e o seguinte texto em um papel timidamente colocado:

“Esse audio-guia é assinado em metáforas.
Sugestão: não pense em autoria
pense em meta-autoral (ainda que como 
eu não entenda o significado disso)
Pense texto e imagem que vira audio.
Nota: algumas inserções de vídeo 
representam a dúvida. 
Entregue seu documento e receba o ipod.
Este é nosso acordo mas não significa 
que concordamos em tudo.”

Obviamente nada disso funcionou: o texto, a mensagem, a poesia, o ipod 
(porque ninguém usou)

Mentira, duas pessoas se sacrificaram por serem colegas que 
generosamente se ofereceram para testá-lo.
E parece que tiveram uma boa viagem. 

http://vimeo.com/47453810



foto Konstantin Telepatov



How to interconnect process and product : the product is a process and the process 
is a product.  It means that you can open the process at any time, it is already always 
a product. 
Working not to achieve something, but working as a meditation where every moment 
you are experiencing is already the product, the product of the moment. Experimenting 
different ways of experiencing the creative process,  seeing it not only as a mean, but 
as a thing itself, as a special moment at any moment, as a performance. 

The Bitch : exploring Desire
Being a bitch : the artist is a bitch. Means that he/she offers him/herself to the audience, 
to their desires, their projections. 
The generosity of the performer.:a very specific quality of being  : «  - Can I kiss you 
when I want ? always ? » « - Yes of course ! » 
The quality of availability  :  not asking for something in return - no psychological 
condition like « you must love me » or « you must be honest or faithful », but only 
material conditions.
The bitch is the mama and the friend and the lover and the object of desire. But in these 
roles she/he’s fullfilling a gap, mostly an emotional gap, and this is a very important 
role in society. 
Why underestimate this function, without which society would be even more sick?
I’m a bitch means that you can kiss me if you want and I will be here for you to project 
your desires on me, you will not own me because I’m everyone’s and noone’s.
Desire is not about property. It’s about generosity. 

The Boat 
Roger the sailor and 3 dream-girls go on a russian old boat. What happens next ?

Food for imagination 
It’s not cooked material, raw food that we present, not a whole seasoned meal !  It is 
not to be eaten as a meal, but just tasted as an appetizer for imagination. We will think 
about cooking later. For now it’s all about tasting new flavours and figuring out what 
we are hungry for. 

The gladiators
Artists as gladiators : audience look and judge. Use your thumb, not your heart. We 
want the artist, dead or alive.

The twins : playing with identity
David Lynch, Theater and its Double, Nan Goldin, Cindy Sherman, the quantum physics 
and more. 

CONSEXUAL ART MANIFESTO
Lucie Eidenbenz & Thelma Bonavita 



Consexual art
We are so sexual. All the time and at work even more. The best way of creating I found so far 
is a consexual one. Meaning with my desire and my being excited and horny for life. Not with 
my judgments which most of the time ends up being negative. As the Sex Pistols say : GET 
EXCITED AND MAKE THINGS ! 
Consexual art takes over concepts and make them sexy.

How to relate to audience
Frontal / not frontal ? How can we play Aikido with the audience ? redirect their energy ? 
Without being theatrical, without being too obsessed by their presence. Acknowledging their 
looking. But there Thelma and me have a different way of dealing with this !! we still have to 
understand how to connect !

THE FEMINISTS ! we are not making any statement about what a woman is or should do. We 
perform as women who have a feminine body and mind, we play with it and are not focused 
on the topic of sexual differences. We are consexualizing, not conceptualizing...

Courtney Love and Nijinski met on a beach in Japan….
It’s a long story. Come to me (Lucie) if you wanna hear it…or read the next publication !

CONSEXUAL ART MANIFESTO



fotos Serguei Dias e Teresa Moura at JARDIM DE INVERNO

Lucie Eidenbenz & Thelma Bonavita 
Manifesto Arte Consexual

tradução:
http://jardimequatorial.info/residencia/manifesto-arte-consexual/

vídeo arca de noé
https://vimeo.com/28623598



Denúncio de flores amarelas. O seu, o seu amor. 
Suas vistas estavam embaçadas. Que lugar! Calor-
aconchego do jardim, ruas e cidades.

Encontrou o cachorro que apontava para... 
que filme? O que que é? Lars von Trier?

Negror da paisagem... hot hot.... Suspiros e vozes escutando 
o que desconhecíamos.

Arranque.  Um desconhecido corpo sem rosto.

Meu horizonte dança. Arroto e gosto, o go-
zar das formas geométricas é lindo demais! 

Tá gravando isso? É muito aleatório.... borrões 
em movimentos de paisagens míopes.

Perucas e nuvens e sol e mar, vejo toda essa gente, chego junto 
hablo un poquito más, todos os gestos me encantam e brilham

fotonovelaorganização: Bhagavan David, Dani Spadotto, Gabi Vanzetta

Shhhshh, shshssss. Passos ao fundo.
Noite nublada numa estação de trem. Púrpuras luzes 

incendiárias numa cidadezinha, remelexos de uma virgem.

fotos: Bhagavan-David, Dani Spadotto, Luiz Gustavo



 Pela janela seguem os enigmas, agitados pelo encontro incestuoso. 
O que você busca? Que final e que começo? Qual ser é o avesso? Qual 
pergunta você faria? Quais perguntas realmente questionam? No 
silêncio o  sonho ao som da lua. Loucura. Eu dadaísta... quem riria.

Quem é você? Verdadeiro? Se apresente: 
uma tentação de carnes magnéticas.

Esse ser de outro planeta, todo cheio de um 
monte de coisas que talvez eu não conheça.

Silêncio, difícil né?  
Um lance de dados, luz, carros, flores, 
concreto, motores, passos, pessoas, 

cheiros, encontros.

Sussura e tudo volta 
pro passado de novo. 
Frestas, figurinhas de 
mais um álbum, um 
cartão postal qualquer.



Esse contexto? Pretexto. Sem branco essa sombra abandonada susurando 
putaria e poesia. 1,2,3,4,5,6,7,13, oráculo em trânsito. Que esporte escolher? 
Pra onde correr? As entradas deste trânsito me interessam.

Apresentam tensões e ficções. Tropeçam e 
seguem em frente, desentendendo o reto.

Faz frio, ela se prepara para a proposta 
de seu grande amor. Parece não saber o 
que quer encontrar.

Cheia de coragem, faz o trabalho que 
tem que entregar amanhã. Uma imagem 
sem rosto habita sua memória.



Busca pistas e evidências, as figuras são 
figuras em sua cabeça. Se vê uma, muitas. A 
fisionomia não se define. Tudo parece habitar o 
desconhecido. Corpos jogados pelo chão. Cada 
vez que pensa, se confunde ainda mais.

Tanta urgência numa alucinante volta. Uma 
urgência tão grande que paralizava todos os 
músculos de seu corpo.

Solução dada por um corpo que vive 
do passado. Misteriosa por sobrevivên-
cia, se perguntava: quando as cortinas se 
abrirão?



Eis que surge na tela de sua retina 
uma figura misteriosa e emblemática.

Conduziu-se por sons e pelo palpitar de seu 
coração. Lembrou de ontem com dificuldade 
pois todos os dias as ruas são as mesmas, 
confundindo o ontem com qualquer outro dia. 

O ruído era grande, se perdia na opacidade do espelho, reflexo da 
performatividade cotidiana expressa em pequenas causas. Vozes imundas 
pareciam dizer algo importante, talvez fosse algo que lhes incomodava.

Foi embora antes de escrever no 
espelho: nesta casa fomos felizes, 
nesta casa tem goteira de sangue, 
de lágrimas e de porra.



Recusou a escuta e se prendeu ao 
silêncio de sua própria cabeça, era 
um jogo destemido composto por 
pequenas urgências.

Aplaudiram o pequeno 
espetáculo neutro, aquela 
sinfonia do acaso.

Bom dia acaso! O abraço envolvia todos 
aqueles que habitavam sua memória, perdia 
pequenas estribeiras, era um amor decente e 
calmo. 
O movimento foi tão rápido que nem mesmo 
o mais atento olho conseguiu captá-lo.

O som de um jazz em baixa      
rotação e a cortina em fiapos      

compunham o ambiente.



“Procure o rebolado dos corpos sem cabeça, esqueça o globo de 
luz, apenas abra a janela e deixe a alegria nascer a partir de seu braço.”

    Assim continuou andando 
   entre trovões surdos e pessoas 

que não sabem quem são. 

Longe dali, haviam corredores 
com portas abertas que não 
ofereciam respostas.



Pequenos delitos. Sua 
meia velha e surrada era  

a marca de seu longo 
caminho. Sujos habitavam 

a comunidade de 
minúsculos espaços entre 
as cerâmicas. Espaços de 
açougue, onde a carne 
é quente, é carne viva. 

Rostos desconhecidos dos 
quais nos apropriamos e 
damos um novo sentido 

que signifique aquilo que 
fazemos.

 Tentamos inutilmente ser 
um ser humano maior do que 
aquele que somos em certo 

momento. Aprendemos desde 
pequenos a coordenação 
motora que será a base de 

todos os nossos gestos, 
mas tentamos descontruí-la 

quando percebemos que nada 
daquilo que nos foi ensinado é 

realmente nosso.

Todos os dias louvamos ao acaso, 
chamamos um amigo pra conversar, 
para um chá, uma troca de histórias.



A - Eu acho que esse(a) #  foi interessante porque....
B - (interrompendo) Eu preciso discordar de você nisso.
...
A - fala livre
B - fala livre
A - Isso me lembra uma prática que eu desenvolvi uma vez em um trabalho: ...
B - Isso é exatamente o que eu estava pensando:...
A - fala livre
B - fala livre
A - Mas voltando ao(a) # : ...
B - Posso reformular isso? Você quer dizer...?
A - Como poderíamos ver este(a) # considerando um contexto mais amplo: ... ?
B - Acho que aí você tem um ponto, porque...
A - Então, se eu pudesse resumir essa discussão, o que estamos tentando encontrar é...
B - Não, eu acho que o que estamos discutindo é...
A - Talvez um exemplo ajude: ...
B - fala livre
A - Acho que a melhor pergunta para nos fazermos agora é... 

*Ferramenta utilizada por Vladimir Miller & Elke Van Campenhout em julho de 2012 no workshop a.pass basics: 
feedback and critique (http://www.apass.be/), aqui, traduzida e modificada para este contexto.

#



visita

A - Eu acho que esse(a) # foi interessante ##### sobre um sentido de erotismo. Um erotismo que 
nem sempre está vinculado a uma idéia de ########################### uma sensação de que 
a qualquer momento qualquer coisa pode acontecer. Uma # de integridade com o que se é nesse 
exato momento.
(interrompendo) Eu preciso discordar de você nisso.
B - ...não acho # integridade tem a ver com o jardim de inverno. Um ## penduradas pra você cada 
hora escolher uma pra se colocar.  Eu penso um pouco em fantasia. Não do conto de fadas da 
disney, mas num sentido parangolé-carnavalesco, na vestimenta, ####################### 
como a roupa no corpo e a imagem na cabeça não ## de fato em lugares diferentes........
A - fala livre
# estranho você falar isso porque me #### mais a palavra ordinário. Um sentido # para a palavra 
ordinário. Essa experiência me faz pensar em viver de uma forma em que a invenção # um trânsito 
banal: cozinhar, fazer de um vestido um cabelo, conversar, beber, comer. 
B - fala livre
# um sentido libertador pra palavra fantasia também! Fantasia e ordinário não precisam ser #, 
concordo contigo, é exatamente isso que eu # em relação ao jardim. Escolher uma ##, montar uma 
outra, trans(itar), shift, shift, por isso impliquei com integridade.
A - Integridade à putaria. ######################. Isso tudo me lembra um#########que 
desenvolvi##########um trabalho: Racha. É uma #. Um ambiente meio batalha de break, meio 
Paris is burning, meio carnaval, meio cabaré.
B - Paris is Burning é exatamente o que ## pensando: “I’m the mother of the  House of Gogóia”!!!! 
jardim equatorial é totalmente #####of LaBeija, house of Xtravaganza.
A-fala livre
Casa Trans####
B - O trânsito, in between, é o movimento, isso é puro erotismo.
A - Mas voltando ao(a) jardim de inverno, parece que muito mais importante do que cada ação 
artística é uma ## de ambiente. Parecia que o ambiente era um convite a mudança, a # não tava 
só # galera do jardim, a gente sentia esse espaço que # quase uma provocação. Fico pensando na 
importância de gerar ambientes.
B - ###############
A - ##############
B - Acho que aí você tem um ponto, o ambiente é permeado de mudança, e isso #######
A - ################essa discussão, o que estamos tentando encontrar é esse espaço de lacuna.
B - ### que o que estamos discutindo é o ## do escuro, um convite ao preenchimento
A - ##########
B - ######## naquelas fotografias ############### cenário de produza seu próprio filme pornô.
A - Acho que a melhor pergunta para nos fazermos agora é #

Leo Nabuco e Juliana França



troca-
troca de 
receitas

Wagner 
Schwartz



essa é uma receita pra 8 porções.

3 beringelas grandes cruas
1 lata de pomarola
1 pimentão vermelho e 1 verde
Azeitonas sem caroço cortadas
300 g de queijo muzzarela fatiado
300 g de presunto fatiado
Azeite 

https://vimeo.com/47125458
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Schwartz, Wagner - Piranha

A releitura dos textos foi feita em épocas diferentes por 
Aldo Luís Bellagamba Colesanti | Érica Zíngano 

Lourdinha Barbosa | Iara Helena Magalhães
Maurício Leonard | Nicole Aun

Essas pessoas contribuíram com interferências parciais 
ou integrais nesse livro.

Imagem capa: Matthias Biberon

diagramação: Mavi Veloso



QUERIDOS EQUATORIAIS,

Seguindo a intenção de nossa conversa-jantar inicial, gostaria de compartilhar os links das coisas que 
nos ficaram no ar. Essas são coisas minhas, exercícios que ando fazendo para deixar minha relação com o 
mundo um pouco mais saudável mas, nem por isso, menos perturbadora. 

Gostaria, também, de deixar registrada a minha gratidão pelos ouvidos atentos, cheios de percepção única 
e espontânea que, dentro de tantas oportunidades, me ajudaram a revisitar aquilo que venho trabalhando 
durante esse tempo [ininterrupto] de criação.

Esses momentos são raros e me sinto privilegiado de poder vivenciá-los com a máxima intensidade, entre 
pessoas afins. Essas situações que criamos no COMO_clube foram de extrema importância para o meu 
trabalho e espero que, de alguma forma, para o de vocês.

Com carinho,

<0><

{Esse símbolo da Piranha foi criado por Maurício Leonard, 2010}

PESSOAS QUE CITAMOS no jantar:

Erykah Badu >> Baduizm >> “Most intellects do not believe in God but they fear us just the same”
Ryoji Ikeda >> “+/- [The infinite between 0 and 1]”
Roberto Carlos >> “Será que tudo o que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda?”
Sonic Youth >> “Describe the touch, no it’s the thought”
Caetano Veloso >> “Nine out of ten movie stars make me cry / I’m alive”
Milton Santos >> “A existência é produtora de sua própria pedagogia”

durante o jantar, PIRANHA DEMONIZA OS NARRADORES:

Eles quiseram inventar As questões, 
meu Deus, os tratados de angústia entre Mundo Velho e Mundo Novo, 
mas acabaram se fodendo, como sempre.
Estamos vingados e o tempo passou.

e, depois, se situa: 

É com grande êxtase, e não poderia ser diferente,  que anuncio meu novo trabalho! Por que quem precisa 
estar feliz não sou eu, mas meus amigos. E, pra eles, a Terra do Nunca é pouco. Mas, não quero entender o 
que seja Comum ou Comunidade, porque eu só vivo da distância. Prefiro entender que cada qual, mesmo 
com uma ideia parecida na cabeça  e um objetivo parecido nas mãos, experiencie da sua maneira, a forma 
de se chegar a algum lugar ou a uma proposta estética. Se estamos criando uma obra ao mesmo tempo, 
esse criar é específico e o seu sentido também será exclusivo para cada pessoa envolvida naquela situação. 
Os sentimentos e ações de cada um podem até se cruzar em algum momento, mas jamais serão os mesmos. 
Uma experiência não pode ser comum, mas única.

{ http://www.youtube.com/watch?v=75WFTHpOw8Y } 

http://www.youtube.com/watch?v=75WFTHpOw8Y




DEDICATÓRIA

Esse livro é dedicado à memória de Marcello Castilho Avellar: 
um homem estranho, mal-humorado e apaixonado por pessoas. 
Marcello gostava de ser amante: libidinal, insaciável, sério, muito sério. 
Abraçava como podia, como queriam. 
Nada mais terrível que um cuidado na hora certa. 
Ele era preciso. 
Decidiu morrer na véspera do dia de finados 
para não deixar dúvidas sobre sua passagem de vinda e de volta. 
Ele retorna para dentro de seus leitores, 
vem em nossa direção. A partir de agora, 
seu corpo é conhecimento.





NUVEM
 
Piranha é uma nuvem que abriga uma série de trabalhos. Cada um vem acontecendo como forma única 
para momentos específicos de uma pesquisa que se segue no tempo. Cada trabalho dançado sofre mudanças 
durante a sua permanência na nuvem. 

Até agora, eles podem ser vistos nas manifestações de março/2010, de dezembro/2010 e de fevereiro/2011 em 
diante. Seus movimentos, textos, vídeos e tipografias transformaram-se em um índice de referências. Sabendo 
que é o futuro que modifica o passado, a nuvem-Piranha aposta no tempo das redes, abandonando o que 
regula a serialização. 

O que é uma Piranha senão aquela que vai existindo através de seus leitores? Existe uma Piranha no passado, 
preservada e percebida de uma única e mesma forma? Pensar a Piranha desse modo é tratar o passado como 
um tempo que não existe mais, ficou retido e desencadeou as coisas que vieram depois. Nesse tipo de leitura, 
antes, agora e depois são coisas que existem em si mesmas.

A proposta de que o futuro modifica o passado trabalha com a hipótese de que nada fica preservado no tempo, 
porque os tempos acontecidos continuam a acontecer. A Piranha que existe hoje é aquela construída por 
muitos momentos de um futuro que vem sendo promovido no tempo de sua existência.





NOSTALGIA ou uma introdução ao universo da Política Emoticon

Em nosso pequeno e lúdico Mundo, 
enquanto caminhava, eu pensava.

Se antes, no Brasil, 
éramos culturalizados pelo Nonada ou pelo Deserto – 
horizontalidade do vazio em Guimarães Rosa, 
no presente, vivíamos condicionados ao Abismo, ganhávamos a vertical. 

Se um dia, a Apatia ou o Mistério receberam a metáfora de uma Pedra, 
em Carlos Drummond de Andrade, nos dias de hoje nossos sentimentos se Cristalizavam, 
porque teriam um padrão tridimensional bem definidos. 

Se nesse mesmo Mundo, havia uma impressão de Roda Viva
na escrita de Chico Buarque, que transparecia a frivolidade e a moral 
dos pesadelos mundanos em dias de guerra,
sobrevínhamos ao perfil da Multidão,
como um grupo volumoso de pessoas complexas e bem intencionadas. 

Se chegamos a sentir um certo ímpeto neorrealista nas formas de resistência 
e fragilidade na poética de Graciliano Ramos, 
agora o que vem a existir em torno de nossas Vidas Secas é a Potência,
pra lá de boa. 

Se mesmo de longe, nos ofereceram A Parte de um Latifúndio, 
como o símbolo de uma morte vencida por João Cabral de Melo Neto, 
aterrissou, agora há pouco, a Partilha do Sensível
e o Latifúndio sumiu. 

Se um dia, o Alento estava formado na solidão de Clarice, 
por ser a parte vital de tudo que determina O Escuro da Noite, 
em nossos dias, passava a existir o Comum, quase ecumênico, 
adolescido pelos grandes apóstolos do Evangelho Oficial, 
que se encontravam em qualquer parte do Mundo e se reconheciam, 
porque foram muito bem educados.

Se antes nos deram Espelhinhos, agora nos dão Filosofia.

Post-scriptum:
Nesse texto, o pronome Nós é Impessoal. 
Mas isso fica entre Mim e Você.





LEGENDA 1: PIRANHA [2010]
{Criada por diálogos entre Maurício Leonard e eu quando morava em Berlim, 
trabalhava em Paris e vivia pensando no Brasil, 2005 – 2009}
http://vimeo.com/13077520

A uma legenda e a uma performance sugere-se uma figura, o peixe. 
Ao texto e a leitura, uma noção de ficção, a luz. 
Ao exercício da palavra, um tema. 
E ao exercício da visão, um narrador.
 
Piranha é um nome passível de sofrer um tipo de declinação. 
Ela pode designar um animal ou uma coisa, 
mas gosta de estar oculta para não sentir-se deslocada. 
Ela fica ruborizada, quando toca nesse assunto.
 
– Parece que está frio lá fora. Por isso tem as mãos entre as pernas.
 
Ela cria suas histórias e faz anotações ao lado dos parágrafos 
para deixar aquilo que foi escrito ainda mais claro. 
Assim, as coisas ficam acessíveis. 
Assim, nasce a Dramaturgia da Migração.

– Em Berlim há muitos parques e lagos.
Em Berlim há muitas pessoas. 
Elas trazem consigo um ou dois livros, 
Para um instante de dúvida. 
 
– E quando há uma festa, os assuntos são cheios de capítulos – 
é o momento em que as leituras se misturam.
 
Existe um fluxo de sentidos que se sobrepõe às legendas 
e que acontecem sem serem contados. 
Por exemplo, 
hoje chove 
n’importe quoi. 
Imagine o som da chuva. 
Sua legenda, em Português Brasileiro: 
Plim Plim Plim. 
É estranho como uma legenda distraída pode se naturalizar.

As coisas invisíveis estão sem pigmento. 
E, para se tornarem visíveis,
precisam de uma legenda 
ritmada, 
lenta 
ou com certa cadência.
 
– “Aqui” é um lugar, 
como um lago da América do Sul.  
Ela tenta criar um estado de segredo entre seu lugar natural e o pensamento, 



quase sempre distintos.
 
– Está frio “lá fora”. 
É ideia, ficção. 
Ela apresenta o espaço como um objeto sedutor. 

Lançar mão das legendas é tornar-se um sujeito em adaptação. 
Às vezes dói empobrecer a leitura.
 
A legenda pertence ao narrador.
Ele não é somente o autor. 
A legenda é uma das crises do narrador.
A legenda é o anzol.

Alto, magro, com um livro fino nas mãos. 
Ele senta, tira o casaco, olha para as pessoas em sua volta 
e começa a buscar atenção para ler. 
Passa a língua pela boca e entra na leitura – 
é fácil perceber a ação por suas pupilas e por suas olheiras 
que caem no instante em que começa a observar as páginas. 

Um homem abre a porta do bar
e o narrador é atraído para uma outra parte do texto. 
Ele se volta para o que vê
e busca uma legenda para o episódio. 
Ele não lê, tem apenas onde segurar as mãos – 
melhor que não estejam entre as pernas. 
Ele fala, enquanto circula as palavras com um lápis preto. 
Mas na verdade, ele está sentado aqui, porque está frio lá fora.
 
O casaco é um apoio para o leitor
e um reforço para o narrador. 
O tecido e a cor podem criar uma semelhança entre pele e temperatura:
cor de pele – 
delicada, 
maleável, 
quase proteica.

– Porra, querido, eu estou falando de práticas sérias. 
Da falta de conforto que dá estar cercado por escamas 
e saber que dentro delas tem um pedaço de carne que pensa. 
Eu tenho um organismo vivo, 
exceto para os artistas e seus públicos reduzidos.

– Quiseram nos reinventar tipo os ready-made, 
mas na realidade eu gosto mesmo é do objeto em si, sabe? 
Do corpo sem afetações cínicas ou humor alterado. 
Fico imaginando a ritualização da presença implícita da arte 
num contexto em que o artista é quem define 
o que supostamente não tem vida própria para se definir, 
enquanto o objeto vai ganhando oportunidades de ser eterno. 

– Foram necessários mais de 10.000 anos para formarmos o primeiro bando, baby. 
Mas, agora, nossos filhos já parecem gostar de andar com o cachorro do vizinho. 
Meu amigo me disse que, no próximo ano, nos mudaremos pro Brasil. 
Não sei não, tenho medo de voltar ao barro novamente. 



Me entristece a ideia de ter que ficar dando a bunda em Copacabana.

A diferença da piranha para qualquer outro peixe considerado afrodisíaco
é a transação comercial. 
Piranha é um tema universal, 
por isso deliberadamente estúpido. 
Piranha vem do baixo escalão, 
porque ali tem movimento a fenomenologia dos intelectuais. 
A natureza dessa categoria 
é a sobreposição da palavra ao espaço, 
como um material histórico encontrado nos grandes lagos, 
nos livros de filosofia, 
nos brunches 
e no puteiro. 

O discurso consiste na perda da função erótica da palavra. 
Daí surgiu a fama da piranha 
mas, pessoalmente, 
ela não gosta muito disso.
 
A Piranha cria atalhos, 
por que o discurso é argumentum ad nauseam. 
Se você chegou até aqui com sua leitura, 
corre o risco de pertencer à família.

–  Eu pertenço à família dos tubarões,
mas minha boca é pequena.
Embora digam por aí
que eu tenha maxilar para fazer boquete.

A Piranha não se desloca facilmente entre as figuras eruditas,
apesar de adorar uma variação endêmica. 
Seus dentes são afiados, 
devido ao cansaço, 
perdem o corte. 
Mas como seus argumentos podem ter valor emocional, 
já não precisa de tanto esforço para manter-se viva. 
A fábula se torna uma substância palpável, 
quase sempre corresponde ao apetite.
 
A Piranha pouco sabe, 
mas se alimenta. 
Ela está sempre em forma 
e deixa o que não presta em rios previamente conhecidos. 
Pessoalmente, ela adora o Rio de Janeiro, 
e sonha em conhecer a Paris Plage.
 
Piranha é aquilo que lê.

– Ele é o romance.





LEGENDA 2: PIRANHA [2011] 
{até hoje}
http://vimeo.com/wagnerschwartz/dramaturgiadamigracao 
Senha: vivavaia

“Viver quase a sós atrai, pouco a pouco, os absolutamente sós.”
Maria Gabriela Llansol

Falar do que eu vejo.
Falar do que o outro me fala. 
Falar do que pode ser falado.

– E se não há espaço o suficiente para a atração, meu amor, 
é porque ela se foi. Ela também flutua.

O que pode ser falado e não é visível? 

– Fulano disse: A morte.
Beltrano disse: O amor.
Sicrano disse: A preguiça.

Tomar por objeto os próprios limites.

Ver o que pode ser visto.
Ver o que alguém viu.

– “Todas as cores concordam no escuro.”

A luz não é visível.
Eu a percebo, quando ela ilumina um objeto.

A palavra não é inteligível.
Eu a compreendo, quando ela se encontra com um objeto. 

– Não me confunda com uma citação.
Antes mesmo que meu nome existisse, 
a minha função já estava bem clara.

A Piranha é um peixe carnívoro
das águas doces da América do Sul.
Sua etimologia é discutível.

– É o que lembram os Primeiros Povos
antes da chegada dos Modernos.

Pirá = Peixe + Anha = Diabo = Peixe Diabo
Pirá = Peixe + Ranha = Dente = Peixe Dente
Pirá = Peixe + Ánha = Tesoura = Peixe Tesoura

Nesse período de confusão,

http://vimeo.com/wagnerschwartz/dramaturgiadamigracao


o Novo Mundo chega de navio.
E, quando a fase do Bom Selvagem chega ao fim,
a Piranha ganha independência.

– Peixe Diabo se inscreve na mente.
Peixe Dente se inscreve no corpo.
Peixe Tesoura se inscreve na cultura.

Sua figura aos poucos se legitima.
As tradições são vistas à distância.
Nasce o Dia de Finados
e a primeira geração de Piranhas Brasileiras.

– Eu estou aqui. Eu te escuto.

O bando não mais se reconhece.
Novos cientistas abraçam a Teologia Vodu.
Depois de sangrarem bons escravos,
as piranhas começam a dançar.

Há sempre chuva no Dia dos Mortos.
Novos lagos são formados. 
As piranhas são afastadas de seus bandos.
É criada a palavra saudade,
como o símbolo de uma conquista nacional.

Os lagos não suportam os peixes por muito tempo.
O sol seca rápido aquilo que transborda.
A disputa por espaço amargura uma batalha.
As piranhas são especialistas dos grandes desastres.

– É meu o que não interessa.

Entre as novas multidões,
Cresce o desejo de se estar aqui ou ali.
Chegam aos lagos a ideia de atraso
e a perda da função erótica da palavra.

– Existe tão pouca chance de vida nesses lagos quanto nos outros. 
Se antes servimos a um império, agora somos nosso próprio império.
A impossibilidade de existir lagoa abaixo é tão grande quanto resistir ao mainstream. 
Se algum dia pensamos em indistinção, chegou o momento: Estamos tão tristes quanto todos.
Nossa miséria começa a envelhecer. Agora, somos um. Uma certeza quase religiosa.
Irônica de tão boa.

A sopa de piranhas é um alimento afrodisíaco.
O movimento de seu rabo aumenta a transação comercial. 
Sua fama surge entre certos narradores mas, pessoalmente, ela não gosta muito disso.

– Estou cansada de encher minha barriga com gente viva. 
Vou optar pelos mortos. Eles estão mais leves.
O espírito já saiu do corpo.

A fama se torna palpável,
mas nem sempre corresponde ao apetite. 
Ela prefere estar oculta para não sentir-se perseguida.



E fica ruborizada quando toca nesse assunto.

– Não me pergunte o que eu vim fazer aqui.
Essa pergunta é muito difícil. E, se há ainda alguma novidade nessa história, 
é a minha vontade de ficar.
As perguntas ainda são minhas, meu amor, e se forem tuas também, 
o mundo vai me parecer ainda mais assustador.

A ideia de bando ganha outros sentidos.
A comunidade nos lagos se espalha.
A Piranha perde a fome.

– Vamos, meu amor, jogue-se para cima.
Pois o lago que você aspira deixou de existir.
Por esses dias, a gentileza anda um pouco obscena.

Dia e noite, luz e sombra.
Outras gerações começam a nascer.
Alguns peixes viram símbolos.
Alguns narradores perdem o tônus.
Alguns peixes evaporam com a água, outros viram terra.
Alguns narradores vibram nas águas, outros viram terra.

Hoje é um dia forte de chuva.
A terra está sem forma e vazia; 
há trevas sobre a face do abismo, 
e o Espírito paira sobre as águas.
A voz do narrador desapareceu.
A Piranha comeu o romance. 





PROBLEMAS DE DRAMATURGIA

Paris, 18 de novembro de 2011

Querida Vedete,

Eu escrevo essa pequena apresentação impressa, porque minha escrita se tornou ilegível. 

Acredito que tenha terminado uma parte dessa grande evolução de experiências que se chama “Piranha”. Essa 
sequência, escrita para o teatro, encontrou a sua forma. Ela não é bela, nem pretende ser. Ela também não 
é triste, nem pretende ser. Mas se coloca no limite de algumas coisas que vivemos, apreciamos, ultimamente, 
em nossos continentes e nos deixam cada dia mais perplexos, questionadores, solitários. Claro, não é possível 
experienciar tudo isso, também, sem um pouco de humor, como nos lembra Oswald de Andrade, desde os 
tempos modernos.

Como ainda gostamos de viver nas coisas desses últimos 100 anos – e, fique à vontade para se aproximar 
desse bando, ou não – talvez a Piranha tenha também essa idade, ou se projete ainda para um futuro logo ali, 
em seus esquemas coreográficos criados num contexto em que ficção e coisas existentes ora se somam, ora se 
contradizem. Mas, não há tempo a perder, não é mesmo?

Essa experiência, de quatro e muitos outros anos em torno desse assunto, está me ajudando a relativizar os 
processos de migração. Nada é tão bom quanto o deslocamento e nada é tão cruel quanto suas imposturas. 
Deslocar-se é como sair do núcleo de uma família e tentar viver as simbologias criadas por esse universo em 
um contexto que o desfavorece. 

Nesse contexto em que as práticas artísticas andam, cada qual pelo seu próprio caminho e os embates técnicos 
estão por aí, a Piranha vive sem se resumir a esse anti-tropicalismo, mas revisita-o de uma forma doce, 
conforme as águas do rio em que nasceu. Ela ainda gosta de inventar, criar nomes, mesmo passando por 
apertos emocionais ou financeiros.

Eu gostaria de me expressar dessa forma em francês, mas não consigo. Só a língua materna me dá essa 
liberdade. Eu consigo dançar em outras línguas e, também, coreografar. Eu danço em outras línguas a partir 
da sintaxe brasileira e ando pensando que essa é uma questão irreparável!

No mais, Paris ainda está de mau humor e gosta de estar assim. Eu ando por aqui, tentando me movimentar 
nessa cidade apertadíssima em todos os sentidos. Mas o caos, a força dessa expressividade que ainda é viva, me 
mantém feliz, revisitando as coisas que amo dentro e fora do meu lago sazonal.

Um abraço de 20m2, 

W.





A LEGENDA É O ANZOL

Caro Pastor M.,

Você poderá ler essa carta de cima para baixo ou de baixo para cima e o final será sempre a busca por uma 
felicidade rigorosa.

Há mais ou menos 23 anos atrás, eu o conheci e me apaixonei por sua forma de pensar, cantar, por seus 
movimentos. Esse não era um amor fraterno, mas aquele que, em grupo, a gente não poderia ser intérprete. Isso 
era visível, mas, claro, é melhor não falar sobre um assunto, quando a gente não sabe como orar por ele.

Naquela época, você era o pastor da Igreja Presbiteriana a qual eu frequentava e eu alguém que não conseguia 
sair dos conflitos pessoais. A igreja não me ajudava a entender o que estaria se passando comigo, a não 
ser de uma forma simbolicamente depreciativa: Deus me amava, mas não gostava de sua criação. O Diabo 
me queria, porque ele sabia quem eu era. O grupo social em que eu vivia desconfiava do meu apetite e 
criou muitos conflitos entre mim e minha família. A Igreja sempre soube quem eu era e instrumentalizou os 
seus sermões: “Quero deixar bem claro que nós cristãos não somos contra o homossexual, somos contra o 
homossexualismo.” O que representa o homossexual? O seu corpo. O que representa o homossexualismo? O 
seu corpo.

Caro pastor, não é possível separar ambas figuras, como se separa Deus e Diabo por oportunismo. Ser contra 
uma ideia é ser a favor de outra. Ser contra aquilo que você é enquanto figura, é ser contra aquilo de que você 
é feito. 

Quero dizer, 

Quando saí de Volta Redonda/RJ e fui para Uberlândia/MG, foram necessários anos de trabalho para eu 
deixar de pensar que a vida era menos importante que a morte. Como, infelizmente, eu não tive escolha, 
quando era criança, para optar por não ser evangelizado, a igreja se apropriou dessa circunstância para 
manter-se viva. Vocês promovem discursos sobre a vida através da morte. Isso se chama crueldade, caro pastor, 
e, em questões mais profundas, crime.

O mais importante disso tudo foi que eu me separei de vocês e do diálogo monossilábico entre Deus e Diabo, 
por questões absolutamente pessoais. E, continuei minha vida assim, sem importuná-los, mesmo podendo 
analisar todo esse cenário dentro das leis que protegem os direitos humanos. Mas, operacionalizar tudo isso 
seria continuar acreditando que todas as coisas do mundo deveriam funcionar de uma única maneira, como 
pensam os cristãos. E, o que me interessa, na emancipação do espírito humano, é a diversidade. 

O brasileiro homossexual pode, a partir da última quinta-feira, decidir se quer ou não se casar. E, agora, vou 
continuar lutando para pensarmos a questão do aborto, de políticas para as artes, e de outros assuntos que 
ainda precisam de atenção. 

Vocês não precisam de nossa vigília, mas eu não entendo o porquê de vocês acharem que nós precisamos 
de uma conversão. Vocês não são tão importantes quanto pensam, Pastor M. Nem Deus, nem Diabo, nem 
qualquer orientação que restrinja a produção de felicidade. 

Sem quaisquer considerações por você e pela Igreja Presbiteriana do Brasil,

W.





DRAMATURGIA DA MIGRAÇÃO 
{Paris – São Paulo, 2009 – 2010}

“Evita sempre lisonjear demais e curvar a espinha em adulações diante daqueles que levam a autoridade no 
anel e o poder no silvo da espada. Eles estão sempre cercados por uma multidão de pessoas que os cortejam 

de má vontade, porque são obrigadas a agirem assim. São constrangidas a isto porque têm uma abelha no 
chapéu ou óleo escondido sob a axila, foram apanhadas em flagrante delito, e agora pagam por isto; 

a liberdade delas está por um fio, estão dispostas a tudo.”
Milorad Pavitch [O Dicionário Kazar]

“Seu caso não é de ver para crer. Tá na cara.”
Monsueto Menezes/Arnaldo Passos

Parte I _ Diálogo entre o Narrador e a Piranha

– Não olhe para mim.
– Olhe para a frente.
– Mas isso não é uma performance solo?
– Sim, eu olho para você. 

Narrador:

A piranha é um peixe carnívoro de água doce característico dos rios da América do Sul. Na época das chuvas, 
na bacia amazônica ou em rios do pantanal, as águas chegam a invadir quilômetros de terra formando centenas 
de lagoas e pequenos lagos sazonais em que ficam aprisionadas muitas espécies de peixes, inclusive a piranha. 
Com o decorrer do tempo, as águas desses lagos ficam escassas e a disputa por espaço e alimento se torna 
questão de sobrevivência. Nessas condições, as piranhas ficam demasiadamente agressivas, fazendo jus à fama 
que lhes tem sido atribuída.

Sua genealogia é do Tupi-Guarani e é discutível:

Pirá = peixe + anhá = diabo (peixe diabo)
Pirá + anhá = dente (peixe dente)
Pirá (peixe) + ãi = tesoura (peixe tesoura) 

As tribos do Xingu utilizam os dentes de piranha no preparo de flecha, no corte de cabelo e dos fios de buriti. 
Para isto, os índios preparam a mandíbula da piranha de meia-idade, pois essa tem os dentes mais afiados. Sua 
carne, apesar de possuir muitos espinhos, não é de má qualidade e existe, ainda, a crença de que a sopa feita 
com piranhas é um alimento afrodisíaco.

Piranha:

Entre as histórias verídicas e as lendas cultivadas socialmente, a Piranha recolhe seu material de interpretação 
do existente a partir do exercício entre o que se vê e o que é narrado. O reconhecimento desse material 
linguístico, físico, emocional pode ser observado através dos objetos reflexivos com os quais a Piranha se 
relaciona (como a opção de estar sempre em bando). Ela também cria suas leis para agir e transformar aquilo 
que vê, escuta, sente. 

As leis não podem ser determinadas pelo fluxo de uma única língua. É necessário exercitar esse sistema de 



representação do existente através do deslocamento. Nos lugares de passagem, ela pode, sensorialmente, criar 
novas formas de percepção entre as imagens claras e as desapercebidas. Se a Piranha se assume enquanto 
narradora, ela compreende que:

Peixe diabo se inscreve na mente
Peixe dente se inscreve no corpo
Peixe tesoura se inscreve na cultura

Cada uma dessas três substâncias tem características reconhecíveis, mas podem atingir um estado de 
transformação. Todas se inscrevem num mesmo organismo, mas em estados diferentes. A Piranha pode assumir 
qualquer uma dessas formas. Neste caso, o movimento da migração estará sempre vinculado à intensidade em 
que se vive a projeção da força que seus elementos emanam. 

Parte II _ Lago

Quando um ambiente ou um corpo é reduzido à simbologia dos lugares comuns, por defesa, por incompreensão 
ou mesmo pela atividade de manter segura a linguagem de um certo local, a noção de espaço é limitada às 
formas de mercadoria. O consumo surge como extensão dos valores sociais e o corpo ou se acostuma a esses 
signos, mantendo-se consensual, ou permanece em estado de resistência, à deriva. 

As overdoses idiomáticas operadas nos grupos populares, artísticos ou políticos, como “Dumm fickt gut” (“os 
estúpidos fodem melhor”), “Países tropicais sabem como operar bananas” ou mesmo “Países sem história 
têm problemas de identidade” são refluxos parasitas que operam os contextos ora comuns, ora sofisticados de 
corpos que são também formadores das dinâmicas sociais, via reprodução retórica ou bate-papo. A falta de 
nutrientes criativos nesses argumentos empobrece a leitura dos corpos glocais, de suas histórias e a possibilidade 
de novos encontros. 

Parte III _ O Movimento do Rabo

O movimento do corpo entre as coisas e as ideias pode produzir uma coreografia de impressões entre 1) o que 
está publicado, enquanto teoria ou crítica social do mundo (o Sítio do Pica-pau Amarelo, por exemplo); 2) o 
que está fundamentalizado, enquanto calão social (“Brasil é o país do futebol”); e, ainda, 3) o que um corpo 
vive nos grupos sociais. Uma tríade que só pode encontrar sua dinâmica, a partir dos jogos de interesse que 
circulam o ambiente formal e o espaço que ainda está invisível.

Os discursos são geralmente antagônicos, próximos aos encontrados nas histórias tristes do Velho Mundo, 
manipulados por sentimentos de recessão, culpa e susceptibilidade – três princípios clássicos de individuação. 
Esse tríptico pode construir uma imagem fictícia de homem moderno, que prolonga o sintoma da falência 
do outro e encontra, no discurso, a própria imunização. O desenvolvimento do bando fica, então, vinculado 
a uma ideologia que pertence somente ao campo dos acordos malfeitos, ao texto que recria maneirismos 
e às representações físicas de uma imaginação consensual. Nesse caso, o homem moderno precisa ter uma 
aparência ossificada, mórbida, mimetizada para ser levado a sério. A perceptibilidade se torna uma palavra 
de pouca experiência.

No ambiente formal, o jogo gira em torno dos traços de identificação entre as estruturas sociais e aquilo que 
se inscreve no mundo, enquanto calão. Ele é aquilo que faz o espaço parecer visível por reforçar as ideias 
de pertencimento. Existe, também, uma noção de fantasia, motivada pelos assuntos públicos em relação ao 
espaço desconhecido. Ela se torna existente enquanto conceito, mas quando confrontada socialmente, perde 
seu objeto. Algumas citações ganham forma simbólica dentro dessas estruturas por serem experienciadas com 
rapidez e com frequência. Algumas se incorporam em extensão global, outras podem vir a perder sentido com 
o tempo, dependendo da reação cultural ou da migração. 

–  “A sofisticação francesa”.
–  “A precisão alemã”.
–  “O sorriso brasileiro”.



Na visão mundial, o espaço é apenas fruto de uma alienação geográfica, aparentemente, superficial. Os 
discursos políticos de vitimização latino-americanos ou os discursos da perda de controle encontrados na 
Europa intensificam a produção de calões, que vão se tornando dispositivos cênicos, à medida que vão sendo 
utilizados como mentira muitas vezes repetida1. Como um calão social tende a ser absoluto, ou o desejo de 
generalidade2 mais largo que o maxilar, ele se incorpora enquanto unidade de poder e não importa se é jargão 
existente ou imaginário, mas em qual meio foi criado.

Nesse caso, exercícios de camuflagem devem se desenvolver e tomar forma pré ou pós ressentir-se. São eles que 
irão deslocar a questão do corpo-calão para uma outra discussão, em que o jogo de percepção será a chave 
para decodificar o procedimento das formas de linguagem que estão impressas e as que ainda estão pouco 
definidas.

Esse é o lugar do exílio. Ele é reinventado pelo estrangeiro, pelo peixe-homem que utiliza o rabo como forma de 
se desviar das overdoses idiomáticas de uma forma carnavalizada — sem lugar de pertencimento ou sujeição. 
O estrangeiro opera no existente com a percepção do espaço que ainda não está visível. Nesse lugar, em que a 
linguagem ganha espaço vivo, o estrangeiro se reconhece em qualquer forma de paisagem, formando outros 
espaços de persistência. 

Esse corpo-estrangeiro, por seu deslocamento e relação com outras formas de cultura, consegue, nos efeitos 
de camuflagem do existente, ignorado ou mal absorvido, tocar o universo das coisas, até aquele momento, 
invisível. Ele se aproxima desse universo com a sensibilidade de quem conhece continentes e não apenas alguns 
blocos-geográficos espalhados nos centros do mundo. Ele o traduz, como uma extensão das próprias amizades 
e, através de movimentos de percepção não engessados, perambula, atravessa e coreografa o espaço que ainda 
não está visível. 

Essa atitude de ressignificar espaços, através da observação crítica, desenvolve novos existentes, pensando que 
conceitos vivos só ganham corpo quando corpos vivos precisam criar conceitos. 

Parte IV_ Peixe Diabo: O Espírito de Época

Piranha não poderia seguir uma outra linha de ação que não fosse a da antropofagia enquanto metodologia 
advinda do período modernista no Brasil e de sua potência em reatribuir significados às relações entre culturas. 
Mas, nesse momento, outra possibilidade de tradução dos efeitos do canibalismo pode vir a tomar forma. O 
conceito de herança modernista, adicionado às questões políticas atuais de migração, permitem ao peixe-
homem comer o outro, mas o outro não é o estrangeiro; o estrangeiro é ele entre os outros. 

É meu o que não interessa. 

Livros, discos, fotos, mapas, países têm hoje uma forma distante das produções modernas. Quem cria suas 
formas de impressão é o corpo e ele não precisa, também, insistir nas produções do século XX. O corpo-
estrangeiro não precisa repetir a história da colonização. 

Parte V_ Peixe Dente: “Bring us something new”3

O cansaço de pertencer a um círculo geográfico padronizado por uma noção de identidade nacional faz com 
que seus grupos se tornem exigentes face às atividades das coisas que possam vir a modificar os objetos de sua 
própria história.

Quando a demanda do novo surge nos países europeus em relação aos seus vizinhos, não significa que naquele 
território existam grupos sociais que acreditem na produção de genéricos em outras partes do mundo. O 
que existe nesta frase é uma impostura política que reforça a capitalização, o fetiche, a noção equivocada do 
primitivismo e o controle sobre a migração. Se o diferente chega a entrar no país por meio dos praticantes do 

1  ANDRADE, Oswald de. Manifesto Antropofágico. Revista de Antropofagia, 1928.

2  WITTGENSTEIN, Ludwig. The Blue and the Brown Books. Basil Blackwell, 1958.

3  “Traga-nos algo novo”. Frase popular europeia formulada em reação aos fenômenos que ocorrem fora de seu ambiente.



“bring us something new”, ou ele está revestido por uma capa tradicional de espaços e desejos eurocentristas, 
ou ele viaja para realizar o que ainda não ganhou significado entre os curiosos e volta para casa com o rótulo 
de impertinência linguística. 

Parte VI_  Peixe Tesoura: A Arte de Comer em Casa

Quando um corpo está “online” ou “outline” o que o faz pertencer a uma certa geografia? 

Com a aceleração do movimento de comunicação e de exílio-permanente, fica confusa a ideia de consumir 
o outro como forma de culturalizar-se ou arriscar-se dentro dos trajetos que levam os corpos-estrangeiros à 
construção de espaços de persistência. O que resta em um momento de confronto entre as imposturas sociais 
e as experiências da migração é a problematização dos polos real-imaginário, físico-mental das imagens que 
surgem no embate dessas duas potências. 

Se a noção de antropofagia surgiu no modernismo brasileiro como uma forma simbólica de reagir às heranças 
colonizadoras; hoje, visto que estamos em um mundo em que os corpos já se misturaram, ora online, ora 
enquanto bando, o que resta politicamente é a operação do endocanibalismo4. A proposta do antropófago do 
SEC. XXI, do peixe-homem é a de comer parte dos corpos das novas formas de parentes, amigos e inimigos 
ambientais. 

O espaço atual reformulou a ideia de estrangeiro. O “Heimat”5 é coisa do passado. Os brasileirismos também. 
Se existe uma ideia de posse, ela tem a dimensão do outro, de sua capacidade cognitiva de agir e de se arriscar 
nos vários procedimentos de ambientalização da linguagem. Esse outro pode ser também um corpo-virtual ou 
um corpo-em-bando: Eu-e-o-Outro, parte do mesmo cardume, do mesmo bloco de carnaval. 

Segundo a Piranha: “Não é possível agir nesse lugar com uma memória nacionalista, por que não foi aqui que 
ela se desenvolveu. Neste lugar, tudo é novo e as transformações seguem o trânsito de suas leis. Eu, no entanto, 
vivo entre muitas e preciso recriar a cada momento.”

É daí que nasce a Dramaturgia da Migração.

Parte VII_ Dados

Não existe uma ordem relevante entre o começo e o fim de uma cartografia de deslocamentos. Essa forma 
de imprimir as escolhas no mundo articula o movimento do corpo em uma ação contínua, em direção ao 
conhecimento que é sempre inacabado. 

Os fenômenos normativos têm a extensão do mercado, entretanto certas coisas que nascem e que ganham seu 
sentido entre as formalidades têm a extensão da experiência que pode se transformar em objetos artísticos, 
coreográficos ou figuras de qualquer outra área do conhecimento.

As histórias do mundo, que foram inventadas e que se tornaram verdades, criam ambientes em que sobram 
nomenclaturas de coisas e objetos. Nesses lugares, o que pode interessar aos estrangeiros são os efeitos que 
se multiplicam no espaço de persistência não retiniana. A proposta de tradução desses efeitos pode ter uma 
dimensão fictícia, utópica mas é também uma atitude emocional tão palpável quanto as formas existentes. A 
diferença é que essa incorporação de sentidos não pode estimular o consumo, mas a tradução de experiências, 
do que se é possível traduzir. 

4  O endocanibalismo é o consumo da carne de uma pessoa que é membro do mesmo grupo de quem consome. Essa qualidade de membro pode estar 
baseada na família, na sociedade, na cultura e na tribo – qualquer tipo de grupo em comum.

5  Termo linguístico Alemão que denota a terra natal dos falantes de uma protolíngua que forma uma família de línguas.



PIRANHA: “UMA PESQUISA QUE SE SEGUE NO TEMPO”.

Wagner Schwartz desenvolveu e desenvolve uma pesquisa coreográfica com subsídio do Programa Rumos Itaú Cultural Dança 
2009/10. PIRANHA é constituída por uma série de trabalhos apresentados em março de 2010, dezembro de 2010, em São Paulo, 
ampliados em links, onde o artista oferece textos, vídeos, movimentos, tipografias. É itinerante, retratando ciclos, transformando-se 
incessantemente em cada um deles como se fosse único, mas veloz, intenso, agregando-se ao mesmo tempo que muda. E carrega o 
leitor, o espectador que vivencia  na rede o momento de PIRANHA, podendo até se identificar com ela.

Lourdinha Barbosa_ Wagner, a estrutura da performance PIRANHA representa momentos de 
um conjunto de experiências que aparentam ser uma obra. Fale-nos sobre os temas abordados 
nesta dramaturgia.

Os temas mais acessíveis no trabalho são as relações interculturais de um estrangeiro em lugares a serem 
reconhecidos. Um estrangeiro afastado de seu bando e, experienciado, em exílio cultural, as possibilidades de 
se viver, sobreviver ou surpreender. Piranha é a metáfora do dia-a-dia em um processo rigoroso de tradução.

Lourdinha Barbosa_ Como você  decidiu  que a piranha seria a protagonista/metáfora  da 
sua pesquisa, enfocando a antropofagia do séc. XXI, hoje no seu dizer, endocanibalista?

Piranha é um nome internacional cheio de informações agregadas pelo tempo. Esse nome foi a escolha mais 
importante que fiz para o trabalho, porque ele representa a redução simbólica das experiências que tive ao 
longo dos 7 últimos anos de percurso entre São Paulo, Berlim e Paris. Nesses lugares, a Piranha é conhecida 
por sua ferocidade, potência e distinção. Nesse caso, como a relação cultural brasileira já não se reduz mais 
em “comer o outro” [ideia desenvolvida por Oswald de Andrade], por que o estrangeiro sou eu entre os 
outros, quero dizer, ocupamos um mesmo espaço globalizado, as relações mudam de perspectiva. Somos todos 
“outros”, parte de um bando e a metáfora do corpo-piranha potencializa essa discussão. 

Lourdinha Barbosa_ Ao tornar disponível a sua parceria com amigos, artistas, pesquisadores, 
você aposta no tempo das redes. Conte-nos um dos episódios que o surpreendeu num desses 
momentos de troca e soma.

A piranha é um peixe que vive e ataca em bando. Eu já me emocionei muito nessa pesquisa, nos detalhes que 
vou aprendendo sobre a vida desse animal em particular e sobre as metáforas que se somam na relação entre 
os colaboradores e eu. Eles são poucos, mas muito presentes. Andamos em bando, mesmo que estejamos, 
muitas vezes, distantes. A relação não acaba na dicotomia longe e perto, mas ela se expande, juntamente 
com o tempo-espaço. Uma das surpresas mais recentes aconteceu com o contato que fiz com meu antigo 
professor de literatura Aldo Luís Bellagamba Colesanti. Ele é um dos mestres vivos da literatura brasileira. 
Depois de anos sem o ver ou entrar em contato com ele, eu lhe enviei um e-mail com o texto que faz parte do 
filme “Piranha: Dramaturgia da Migração”. A resposta foi instantânea, e acho que posso dividi-la com vocês: 
“Muito interessante o fato de que tua grande metáfora – PIRANHA – nade sofregamente numa sintaxe seca. 
A impressão que tive o tempo todo foi essa: a de que hoje nadamos, inclusive, em qualquer lugar do mundo, 
em água seca, se peixe somos...” 

Lourdinha Barbosa_ Wagner, que sentimentos o acometem ao se debater com a Piranha?

“– Não me pergunte o que eu vim fazer aqui. Essa pergunta é muito difícil.” Essa é uma das frases que estão 
no filme e, talvez a que se aproxime mais desse estado de confronto entre o corpo e as imagens do pensamento. 
A coreografia é feita a partir das relações mais íntimas com esse universo que produz sensações voluntárias e 
involuntárias. Os movimentos do peixe-homem se ajustam a esse procedimento cruel e, também, apaziguador.  



Lourdinha Barbosa_ Quando ela é você e quando é o outro? Ou predomina a simbiose?

Aquilo que predomina é a semiose! A semiose é um fluxo que não se interrompe nunca. E existe porque um 
signo está sempre produzindo a sua continuidade. Tudo o que se coloca no mundo segue um caminho próprio, 
que é esse de produzir a sua continuidade. A semiose é o nome desse fluxo que não estanca e não se estanca. 
Porque mesmo quando algo morre, a morte continua produzindo a sua continuidade. O que desaparece não 
fica como se nunca tivesse existido. O que desaparece permanece na forma de desaparecido.

Lourdinha Barbosa_ Wagner, seu movimento fragmentado consegue fazer da instabilidade 
a estabilidade contemporânea: mudança contínua, tudo inacabado ou procrastinando o fim 
que não chega, invadido sempre pelo novo; mas um fenômeno singular é que você consegue 
manter uma cadeia estrutural. Qual a sua rotina de trabalho para chegar a esse resultado?

Não há uma rotina de trabalho. Essa palavra é muito dura, assim como o conceito de “novo”. Existe uma 
relação espontânea entre as coisas do mundo e eu. Elas são vivas e eu [você] também. Elas têm um movimento 
e eu [você] também. Acredito que o que seja incansável e, que talvez você chame de estrutura, é a coreografia 
que faço do que é possível no espaço contemporâneo. Sua complexidade exige tempo, técnica, estudo, 
confrontação. Uma relação direta com suas entidades, com seus objetos. 

Lourdinha Barbosa_ Um olhar para você mesmo e uma palavra que o autobiografe.

O bando-e-a-reclusão. 







TEASER PIRANHA [2011]

A: A tal experiência irá acontecer novamente?
B: Não, meu amor, agora o bando irá estrear de uma outra forma.
A: Mas, em qual circunstância?
B: Primeiro chegaremos sem imagem.
     Será possível ler nosso pensamento.
A: Poderemos pensar juntos?
B: Nunca juntos, mas ao mesmo tempo.
A: [...]
B: Em seguida, será feito um intervalo.
A: Eu poderei deixar o local?
B: Por apenas alguns minutos.
A: [...]
B: E, por último, a intenção será destruí-lo:
     O sujeito no volume mais alto.
A: Um beijo?
B: Aproxime-se.



<0><







Residência JARDIM EQUATORIAL 2012

Org. fascículo julho:
Ana Dupas
Mavi Veloso

Coordenação: 
Thelma Bonavita

Artista Residentes: 
Ana Dupas 
Andrez Lean Ghizze 
Bhagavan David
Caio César
Daniela Glamour 
Danielle Spadotto 
Eidglas Xavier 
Gabi Vanzetta 
Mavi Veloso 
Thiago Costa

Produção: 
Gabriela Gonçalves/Corpo Rastreado

Agradecimentos:
Ad Ferreira
Alex Cassimiro
Amilcar Packer
Belinki Zucchi
Beto Grimaldi
Bruno Shintate
Juliana França 
Karlla Girotto
Leo Nabuco 
Lucas Laender
Luiz Gustavo
Pipa
Raquel Uendi
Serguei Dias
Teresa Moura Neves

realização:

fascículoJULHO
Jardim Equatorial/COMO clube R e s i d ê n c i a  A r t í s t i c a



http://jardimequatorial.info/
JARDIM EQUATORIAL/COMO Clube
Praça da República 80, apt 905
São Paulo, SP, Brasil


