2013 - 2015

PRESENÇA NO TEMPO
Das manifestações artísticas contemporâneas, a performance
está entre aquelas cuja definição mantém-se esquiva. Seu caráter
polimórfico pode ser depreendido de uma miríade de práticas
vocacionadas a experimentações procedimentais e formais, ora
explorando dimensões ritualísticas, processuais e coreográficas,
ora operando mediante lógicas interventivas, discursivas e
iconoclastas. Nesta linguagem, a potência performativa do
corpo, ou mesmo de objetos, geralmente aparece despida de
artifícios representacionais ou ilusionistas, na medida em que
a presença e a ação estendida no tempo são compreendidas
como estratégias expressivas e vivenciais em si mesmas.

ressignificação constante da ação programática da instituição e,
consequentemente, dos modos de fruição da produção cultural.

O trabalho sociocultural realizado pelo Sesc busca desenvolverse em sintonia com as atuais pesquisas dos artistas nas
diferentes áreas da criação, no sentido de fomentá-las e de
promover a sua circulação. As experiências no campo da
performance, por sua vez, demandam a reinvenção das formas
de ocupação dos ambientes e a reorientação das modalidades
de interação da plateia, que passa a assumir outra posição
quando confrontada com este tipo de evento. A natureza
inapreensível e refratária à formatação prévia, característica
de tais proposições, tem o potencial de provocar o exercício de

Iniciado em 2013 e mantendo até aqui uma periodicidade
mensal, o Projeto performance buscou atualizar esta
disposição para o diálogo e, assim, corroborar o papel do Sesc
como instância mediadora do contato entre os frequentadores
da unidade de Campinas – e de outros espaços da cidade
– e as ações de performers ativos no circuito artístico
contemporâneo. Contato este permeado por problemáticas
políticas, sociais e existenciais, a partir das quais as
situações performáticas foram concebidas e levadas a termo,
envolvendo-nos como testemunhas, ou mesmo cúmplices.

Desta forma, os estranhamentos não raro deflagrados pelas
performances acabam por repercutir em sentido duplo, visto que
tanto os públicos como a própria instituição são estimulados
a repensar suas referências e critérios, a fim de estabelecer
diálogos abertos e profícuos com esta multifacetada plataforma
artística. Isto porque ela faz dos deslocamentos semânticos e
da convergência entre mídias parte constitutiva do seu modus
operandi, surpreendendo-nos a cada uma de suas aparições.

Danilo Santos de Miranda
Diretor Regional do Sesc São Paulo

POESIA, POTÊNCIA, POSSIBILIDADE
E FLEXIBILIZAÇÃO
Dificilmente um projeto de atividades artísticas ligadas ao teatro
se chama “Teatro”, ou um projeto de artes plásticas se chama
“Artes Plásticas”. No entanto, de novembro de 2013 a junho
de 2015, existiu no Sesc Campinas e nas redes um projeto de
performances com o nome performance. Desde o início um
exagero, uma ênfase: textos, conversas, palestras e oficinas
em que o termo, proveniente do idioma inglês, foi utilizado
milhares de vezes com muitos dos sotaques do português/
brasileiro e associado a outros idiomas e outros termos. As
bocas se acostumaram a fala-lo e as mãos a escreve-lo.
A ênfase que o projeto realizado pelo Sesc Campinas deu ao
termo foi mais do que proposital, foi estratégica. O exagero e a
verborragia não costumam ser úteis para explicar, fixar ou definir.
Abordar dessa maneira a Performance e seu riquíssimo universo
de criação ainda parcialmente desconhecido do grande público no
Brasil* poderia apenas confundir. Essas possíveis confusões, no
entanto, quando aliadas à proposição de atitudes poéticas, talvez
possam ter possibilitado algo salutar à diversidade contemporânea:
a flexibilização de nossas opiniões, posições e certezas.

dos artistas puderam ser mais uma vez testados, questionados
ou afirmados, refeitos ou repetidos. Cada performance ou
reperformance acontece de um jeito diferente, em um espaçotempo diferente, envolvendo pessoas e circunstâncias diferentes.
Justamente pela sua flexibilidade, a performance procura
escapar das delimitações disciplinares e de rótulos e definições,
funcionando como uma vanguarda nutridora das “artes
estabelecidas”*. Assim propôs o pesquisador e performer
Renato Cohen (1956-2003), no livro “Performance como
linguagem - Criação de um tempo-espaço de experimentação”,
lançado em 1989, uma das pioneiras e mais importantes
referências conceituais sobre a performance no Brasil. Talvez
isso que Cohen cita como sua característica anárquica* seja
um dos principais e poucos preceitos em comum entre as
fontes históricas no Brasil (que incluem o livro de Cohen)
e as referências teóricas atuais, dentre as quais podemos
citar Maria Beatriz de Medeiros, Lucio Agra e novos artistas/
pesquisadores como André Bezerra e Rodrigo Munhoz (todos
participantes do projeto performance em uma de suas edições).

O objetivo primeiro do projeto performance e da ação do Sesc
Campinas com arte contemporânea foi atingido: o estranhamento,
o “furo” na normalidade, a suspensão do cotidiano, a zona de
desconforto, o deslocamento da percepção... Na prática, o projeto
efetivamente conseguiu gerar e difundir atenção (mesmo que
involuntária) e dúvidas sobre o que estaria acontecendo naquele
momento, até então cotidiano, repentinamente atravessado
por uma ou diversas ações “descabidas”, por “absurdos”,
“loucuras”, “excentricidades”, “inutilidades”, “macumbas” e outros
termos utilizados por pessoas surpreendidas ou incomodadas
pelas propostas artísticas realizadas mensalmente em praças
da cidade ou em diversos espaços do Sesc Campinas.

Não só pelo fato de Cohen ter sido animador cultural do Sesc
São Paulo na década de 1980 (quando, dentre outros eventos
importantes, realizou o “I Evento de Performances - 14 noites
de performances”, no Sesc Pompeia) e professor titular do
Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas,
o projeto performance acabou tomando o autor citado
como referência importante. Podemos dizer que, quando
falamos, escrevemos e praticamos a performance, ainda
dialogamos, concordando ou questionando, com as bases
conceituais estabelecidas pelas pesquisas de Cohen e suas
proposições, que foram baseadas na observação e pesquisa
centrada na produção e contexto brasileiro (em diálogo com
o internacional) da performance na década de 1970 e 1980.

Do primeiro objetivo desdobram-se consequências. O ato de
estreitar e friccionar o contato dos criadores, pesquisadores e
artistas contemporâneos com os frequentadores do Sesc e a
população da cidade que declara não estar tão envolvida com
as proposições artísticas, políticas e filosóficas do campo da
performance, se configurou mais uma vez como um campo fértil
de criação e articulação. Naturalmente o contato performer/
público traz à tona mais uma potência de flexibilização. As
intervenções, rituais, improvisos, métodos, propostas e conceitos

Dentro desse panorama, Cohen afirma que “ao final dos
anos 80, a performance enquanto expressão de pesquisa de
linguagem já mostrava sinais de esgotamento”* (também
filosófico), entre outros motivos, por exigir de seus praticantes
altíssima criatividade e reciclagem, tendo assim uma vida útil
e social datada. No entanto, ao mesmo tempo em que fala de
esgotamento, Cohen identifica não só a “morte” da linguagem,
mas uma possibilidade de (re)nascimento em uma “nova”

expressão, recorrendo justamente à potência e flexibilidade
das correntes dentro da live-art (tendo no happening e na
performance suas duas manifestações mais emblemáticas).
Vale lembrar que as décadas de 1980 e 1990 e o início dos
anos 2000 foram notadamente marcados no Brasil pelo
surgimento e/ou consolidação de trabalhos de artistas/grupos
e coletivos com propostas experimentais que se aproximavam
conceitualmente da performance em sua mensagem antisistema* e posicionamento como arte de fronteira*, utilizandose das tecnologias audiovisuais/eletrônicas/digitais em suas
propostas poéticas. Historicamente podemos citar como
exemplos, dentre muitas outras manifestações nesse sentido,
a continuidade dos trabalhos experimentais de Paulo Bruscky
com as máquinas (Xeroperformance, entre outras); a Olhar
Eletrônico e a TV Tudo propondo novas experiências estéticas
em torno da TV; as “videocriaturas” de Otávio Donasci, e um
pouco depois, na década de 90, o trabalho de Bia Medeiros no
Corpos Informáticos e do próprio Renato Cohen, principalmente
no grupo K, que depois passou a chamar Mídia KA.
Recentemente, observamos no meio acadêmico e artístico
brasileiro, nas redes sociais e em parte da imprensa especializada,
uma profusão de interesses pessoais, institucionais e até do
mercado da arte sobre a criação em performance e pela realização
de eventos na linguagem. O motivo desse “boom”, se é que será
possível identificá-lo, ainda está em discussão e pesquisa. Talvez
as circunstâncias sócio-políticas e a presença relevante e atual
da discussão sobre a(s) diversidade(s) nos diversos segmentos
sociais estejam estimulando a reflexão sobre a estética em
sua função política e sobre o apagamento das fronteiras
inventadas que supostamente separavam a vida e a arte.
Dessa maneira, sem deixar de considerar a previsão de Cohen,
o projeto PERFORMANCE se configurou como uma das diversas
oportunidades atuais de abordar a continuidade e a (re)afirmação
da relevância do trabalho dos artistas que declaram não figurar
dentro das “caixinhas” e “gavetas” da arte-estabelecida.
Considerando a expansão da oferta e a multiplicação recente de
propostas que aludem ao campo da performance no Brasil, 19
artistas ou coletivos foram escolhidos pela curadoria do projeto
com a colaboração da equipe de programação do Sesc Campinas

e a articulação com pesquisadores, propositores, agitadores e
interessados na área. Dos critérios utilizados para as escolhas,
destacamos o impacto visual e sensível que suas propostas
possibilitavam, o diálogo direto que elas poderiam ter com a
cidade e com as características da região do entorno e interior da
unidade do Sesc em Campinas, além do vínculo que as propostas
poderiam estabelecer principalmente com o público que não tem
contato direto e contínuo com a discussão da Performance.
Mês a mês, tais artistas/propositores vieram ao Sesc e outros
espaços de Campinas para realizarem ações, demonstrações,
exposições, intervenções, workshops, encontros e bate-papos. Aos
artistas, solicitamos que fizessem um texto autoral contendo uma
ou mais proposições sobre Performance dentro de seu universo
de pesquisa e criação, no intuito de juntá-los e dar visibilidade da
maneira mais ampla e atual quanto possível à prática e discussão
sobre a performance enquanto linguagem artística específica. À
20a edição, intitulada PERFORMANCE em Encontro, que acontece
em junho de 2015 e conta com a presença e o trabalho de mais
de 50 artistas nacionais e estrangeiros, decidimos dar um
tratamento de espaço para a troca presencial de experiências e
processos e de celebração pelo encerramento de um ciclo com
desdobramentos locais e contribuições para o fortalecimento de
uma rede de artistas de dedicados a este tipo de arte da ação.
Parte dessa história e desses resultados, que acabaram
por unir artistas, pesquisadores, crianças, jovens, adultos
e idosos frequentadores do Sesc Campinas, bem como
transeuntes e flaneurs do centro e periferia de Campinas,
está parcialmente impresso nas próximas páginas deste
catálogo em textos inéditos ou adaptados para o projeto e
imagens que documentaram as suas 19 primeiras edições.
performance é Performance. Performance é Poesia.
Cássio Quitério
Integrante da equipe de programação do Sesc Campinas e
responsável pela curadoria e produção do Projeto performance.

*Todos os termos e trechos destacados com asterisco foram extraídos do
livro “Performance como Linguagem - Criação de um tempo-espaço de
experimentação”, lançado em 1989 pela Editora Perspectiva/Edusp.

A Performance em si, dó(r) maior das orquestras dos corpos, do
silêncio de John Cage, passando pelo con(c)(s)erto dos sibilios,
até a i/mobilidade de Marina Abramovic, é sempre regida pelos
ventos uivantes, num palco imaginário. Na receita da contra-mão e
liquidificando tudo isso, untando os coletivos/artistas convidados, o
SESC de Campinas coloca o fermento e contribui para a história da
performance no Brasil, servindo este enorme banquete. Bom apetite
para todos e minhas saudações gastronómicas e sensoriais.
Hoje, a Arte é esta ComunicAção
Paulo Bruscky, Junho de 2015
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Sesc Campinas

TALES FREY
Natural de Catanduva, tales frey vive atualmente
no Porto (Portugal) e faz doutorado em Estudos
Teatrais e Performativos pela Universidade de
Coimbra. Performer, crítico de arte e videoartista,
Tales é Mestre em Teoria e Crítica da Arte pela
Universidade do Porto e tem uma especialização
em Práticas Artísticas Contemporâneas pela
mesma instituição. Graduou-se em Direção Teatral
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
onde manteve vínculo para cursar Indumentária
na Escola de Belas Artes da ufrj. Apresentou
trabalhos artísticos na Argentina, no Brasil, no
Canadá, na China, em Cuba, nos Estados Unidos
da América, na Inglaterra, na França, na Alemanha,
na Malásia, no México, na Polônia, no Peru, em
Portugal, na Sérvia, na Suécia e na Tailândia.
Ao lado do também artista e pesquisador Paulo
Aureliano da Mata, Tales fundou em 2012 a revista
eletrônica Performatus (www.performatus.net),
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organizou a catalogação Evocações da Arte
Performática (2010-2013) e realizou, de março a
maio de 2014, a Mostra Performatus #1, na cidade
de São Paulo. Fundou em 2008 a Cia. Excessos,
coletivo que tem a multidisciplinaridade como
característica principal nas suas concepções e se
dedica à construção de uma pesquisa cênica de
forma híbrida, tendo em vista os possíveis diálogos
entre vídeo, teatro, performance e fotografia.
Tales é autor do livro “Discursos críticos através
da poética visual de Márcia X”, lançado em 2012.
Nos últimos anos, o artista declarou ter assumido
um compromisso “para o resto da vida”:
“a cada ano eu irei criar uma ação nova
de performance, transformando o rito de
passagem do aniversário num ritual artístico,
abdicando, portanto, de uma convencional
festa para comemorar meus anos”.

PARA TALES FREY, A PERFORMANCE...

“performance: Arte ao vivo de não interpretar
sob o intuito de vivenciar uma ação”.
(Trecho extraído do livro “Discursos Críticos Através
da Poética Visual de Márcia X”, de Tales Frey)

programação
Moda e Religiosidade em
Registros Corporais
Exposição de registros de práticas
performativas da Cia. Excessos. A série
de trabalhos expostos “emerge como
uma reflexão sobre a mobilização
do corpo em práticas performativas
e ritualísticas que se articulam de
alguma forma com a moda e/ou
com a religiosidade, dois territórios
a um só tempo contrastantes e
contíguos na cultura contemporânea”.
Na imagem, a videoperformance
“Atendendo ao Molde”.
Proxim(a)idade
O artista se converteu em elementos
de uma festa de aniversário e
deformou sua aparência. Durante
essa transformação o performer
repete ininterruptamente
obsessões em torno da morte, da
beleza e da eterna juventude.
© Suianni Macedo | Proxim(a)idade

© Suianni Macedo | Proxim(a)idade

“ ... é, sem nenhuma dúvida, um gênero artístico muito
distinto dos demais pertencentes às artes cênicas, porque
nele o artista se expõe sem nenhum filtro (ou quase
nenhum) diante de um público; são os signos impressos
no suporte corporal desse artista que dão significado à
obra. É uma arte cênica realmente diferenciada, pois,
ao mesmo tempo que pode ser rotulada como uma expressão
híbrida (calcada nas artes visuais, dança, teatro, etc.),
a performance é justamente uma linguagem que rejeita
qualquer definição restritiva e, talvez, essa seja a sua
grande qualidade, pois gera intensa reflexão com relação
à semiologia do trabalho exposto, bem como com relação
ao grupo que essa criação deve ser enquadrada, fugindo
de um lugar-comum, de uma definição embrutecedora”.

workshop
O Corpo Pivô na Arte da Performance
Práticas orientadas de repertórios
de exercícios práticos com ênfase
na expressão corporal relacionados
às artes performativas.
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© Divulgação | Formas-Me

15.12.2013
Sesc Campinas e
Rodoviária de Campinas

mariana piza
mariana piza é artista da Performance e atriz formada pelo Instituto de Artes Cênicas
e Bacharel em Comunicação / Jornalismo pela puc-sp. Estudou interpretação com
importantes atores e diretores brasileiros e trabalhou como atriz e também em
equipes de direção teatral junto com Georgette Fadel e Beatriz Azevedo. Assinou o
desenho de cenários e a direção cênica de shows musicais no Brasil e no exterior.
Em 2008, a performer paulistana criou e concebeu “Formas-Me”, que teve sua
estreia na Mostra Corpo Instalação no SESC Pompéia em São Paulo. Também foi
apresentada em cidades do interior paulista, através do Circuito Sesc de Artes,
do Circuito Cultural Paulista e da Virada Cultural . No exterior, a performance foi
apresentada no Festival Imaginarius, em Santa Maria da Feira, em Portugal, entre outros
lugares. Junto com “Caibo-me” e “Cora-me”, a performance apresentada no Projeto
performance integra uma trilogia que baseia a pesquisa artística de Mariana Piza.
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PARA MARIANA PIZA,
A PERFORMANCE...
“... é a linguagem que mais proporciona liberdade
de criação estética. Um tipo de arte que traz no seu
cerne a ideia como linguagem. A ideia performativa
vem com a estética no bolso, ou seja, se quero dizer
sobre um determinado assunto, a forma como vou falar
nasce junto à ideia. Eu poderia expressar a mesma
ideia num palco italiano, criando uma dramaturgia;
ou então dançar aquela ideia ou mesmo criar uma
música sobre o assunto, mas faço performance porque
posso optar por todas essas linguagens juntas ou por
nenhuma delas em foco. Na verdade, opto primeiramente
por aquilo que quero dizer. Se vou precisar aprender
a dançar ou a tocar para dizer aquilo, isso não é
um empecilho, porque farei do meu jeito, dançarei
como posso e isso fará parte da estética da minha
performance. Arte, antes de tudo, é expressão. A
performance me deixa livre para as ideias fluírem
e falarem por si. O princípio da ideia já pode ser
expressado, não precisa ter um texto, uma partitura de
música ou de movimento, ou ainda um roteiro. No meu
caso, basta o insight. Por isso, minhas performances
são simples (não simplórias), vão no princípio, no
básico, naquilo que não deve ser esquecido para
viver. Essa tem sido minha linguagem até então.
Encontrei na performance uma forma de me colocar no
mundo sem personagens e ouvir as pessoas sem ter
que esperar que me digam o que preciso escutar. Em
meus trabalhos recentes no campo da performance, me
coloco como uma plataforma de discussão entre os
participantes. Prefiro falar pouco e ouvir muito.
O verbo é estar. A estética é ser.”

programação
Formas-Me
Intervenção interativa em que, a
partir do uso de peças de lego,
a artista se disponibiliza ao
público por aproximadamente
uma hora para alcançar uma
“forma física diferente”, buscando
estabelecer uma reflexão
sobre a responsabilidade de se
relacionar. Criação e concepção:
Mariana Piza. Participação da
musicista e atriz Nina Blauth.

© Divulgação | Formas-Me

“Qual é a peça que te cabe? Quantas
peças cabem em você? Você gostaria
de ajudar a formar uma pessoa?”

11

© Kika Nicolela | Ainda - videoperformances

jan
eir
o
30.01.2014
Teatro do
Sesc Campinas
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thomas
israël

kika
nicolela

thomas israël é artista baseado em Bruxelas
(Bélgica), propõe obras imersivas e interativas em
vídeo-instalações, esculturas e performances.
Começou sua carreira em teatro, de forma
que sua abordagem atípica em relação
à arte digital gira em torno de temas do corpo,
tempo e o subconsciente. Seus trabalhos
foram exibidos em importantes centros de
arte contemporânea como o moma, em Nova
Iorque, a Society for Arts and Technology, em
Montreal, o Musée des Abattoirs, em Toulouse,
além de outros vários festivais, galerias e
museus internacionais desde 2005.

kika nicolela graduou-se em 2000 em Cinema
e Vídeo pela eca/usp e tem mestrado em Artes
Visuais na Universidade de Artes de Zurique (zhdk).
Já participou de mais de uma centena de exposições
individuais e coletivas e festivais na Alemanha,
Argentina, Áustria, Brasil, Canadá, Chile, China,
Coréia do Sul, Eslovênia, Espanha, EUA, Finlândia,
França, Grã-Bretanha, Itália, Polônia, Portugal,
Singapura, Suécia e Suiça com vídeo-projeções,
instalações e fotografias. A artista já teve seus
trabalhos premiados em uma longa lista de festivais
de mais de 30 países, tendo recebido bolsas de
residências artísticas na América do Sul e do Norte,
Ásia e Europa. Kika ainda tem uma sólida atuação
como curadora desenvolvendo programas ligados à
videoarte para festivais nacionais e internacionais.

PARA THOMAS ISRAEL,
A PERFORMANCE...

© Tomas Israel | Skinstrap

“... sempre foi usada para abrir o corpo para
um outro nível de compreensão, para dar acesso
ao corpo interior, ao corpo metafórico, para um
conteúdo narrativo ou onírico normalmente ocultado
por detrás da barreira da carne. Nas minhas
obras, o corpo é um material bruto, transformado
digitalmente de forma a extrair seu sumo poético.
Também é o que me liga à minha carreira anterior
como ator. Assim como no teatro, durante uma
performance, o artista oferece sua obra e
ele próprio ao espectador, ele está com o público
“na” obra. Essa unidade de tempo e espaço tem o
potencial de levar a uma catarsis, permitindo
uma reflexão sobre essa estranha especificidade
humana: a realidade do corpo-mente.”

programação
PERFORMANCE: CORPO VÍDEO
videoperformances
A/Través
(vídeo, 2003, 9’)
Conceito e direção: Kika
Nicolela. Pesquisa de
movimento e performance:
Letícia Sekito. Câmera e
edição: Kika Nicolela.
What Do You Think Of Me?
(video, 2009, 16’)
Conceito, performance e
edição: Kika Nicolela.

© Tomas Israel | Skinstrap

“...acontece na articulação entre ação e câmera,
e na relação que se estabelece com o espectador.
Não existe uma ação original e um registro; a
performance só se materializa na medida em que
ela foi gravada e processada pela edição, com
maior ou menor manipulação do espaço-tempo. Não me
interessa a ação ensaiada, programada, re-encenada,
mas a reação a uma determinada situação, a uma
premissa, a um jogo proposto. Não necessariamente o
corpo visível é o meu corpo – pelo contrário, tenho
a tendência em querer dialogar com o performer
por detrás da câmera. Essa relação entre o olhocâmera (que é também o olho-espectador) e o corposujeito da imagem está no centro do meu interesse.
Eu me pergunto: essa performance aconteceu na
frente da câmera? Ou entre a câmera e o performer?
Ou,ainda, entre a imagem e o espectador? Um
corpo, para mim, traz uma infinidade de códigos
e narrativas em si próprio, e por meio da vídeoperformance, posso investigar a (des)construção da
identidade, da memória e da auto-representação.”

© Tomas Israel | Skinstrap

PARA KIKA NICOLELA,
A PERFORMANCE...

Ainda
(vídeo, 2012, 14’)
Conceito e direção: Ana Teixeira
e Kika Nicolela. Performance:
Fernanda Martinez. Texto:
Ana Teixeira. Câmera:
Amanda Amaral,
Ana Teixeira e Kika Nicolela.
Edição: Kika Nicolela.

Live Performance skinstrap
Na performance, o artista
utilizou seu corpo como
superfície de projeção, afim de
narrar uma história universal
da cor, seguida de uma autoficção. Os temas caros ao
artista – como a memória do
corpo, o inconsciente, a relação
com o tempo – são tratados
com poesia por meio de um
dispositivo singular. Realizado
com a ajuda da Fédération
Wallonie Bruxelles. Concepção
e execução: Thomas Israël.
Co-produção: La Balsamine
(Bruxelas). Música original:
Gauthier Keyaerts. Máscara
interativa: Yacine Sebti.
Bate-papo - Relação corpo
vídeo na Performance
Kika Nicolela e Thomas Israel
debateram o corpo e o vídeo
enquanto suportes relacionados
na videoperformance e na
live performance a partir do
universo de criação de cada um.
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© Nathalia Quartz | Cegos

DE 26 A 28.02.2014
Sesc Campinas
Rodoviária de Campinas
e praças e ruas do
Centro de Campinas
(Largo da Catedral,
Av. Francisco Glicério,
Largo do Rosário,
Praça do Fórum, Rua
13 de Maio e Rua
José Paulino).
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DESVIO COLETIVO
O desvio coletivo é uma rede de criadores em cena
performativa. Cria e executa performances urbanas e
intervenções artísticas, bem como espetáculos de teatro
em espaços não convencionais (site specifics). Coordenado
pelos diretores Marcos Bulhões, Marcelo Denny e Priscilla
Toscano, o coletivo reúne mais de 20 artistas de diversas
áreas. O grupo atua, desde agosto de 2011, em parceria com o
Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (UNESP)
e com o Laboratório de Práticas Performativas da Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP).

MARCOS BULHÕES
marcos bulhões é diretor, professor e pesquisador
de Teatro e de Performance. Professor e orientador
de projetos da área de Artes Cênicas da USP, é autor
do livro “Encenação em Jogo” (HUCITEC, 2004) e
da tese “Dramaturgia em Jogo” (2006). Realizou
estágios em Teatro na Europa e cursou mestrado e
doutorado pela USP. Em Natal e São Paulo, dirigiu
e atuou em diversos espetáculos e performances.
Desde 2011, é diretor cênico e performer do Desvio
Coletivo, grupo com o qual dirigiu “Ação N. 1”, “Ação
N. 2”, e o espetáculo “Pulsão”, além de conceber
e coordenar a intervenção urbana Cegos.

PARA O DESVIO COLETIVO,
A PERFORMANCE...
“...surgiu como uma forma de ruptura com o sistema mercadológico
da Arte, recusando o papel de artista como um produtor de obras
para o consumo de uma elite, subvertendo a noção convencional
de beleza, substituindo a contemplação do objeto artístico
pelo choque perceptivo e pelo estranhamento poético causado
pelo envolvimento corporal daquele que produz a performance.
Como disse Renato Cohen, o artista da performance é um ser
radical, transgressor, que articula obras abertas, em constante
processo de recriação (work-in-progress).” (Marcos Bulhões)
“De nossa parte, não temos interesse para o que chamamos de
“performance de galeria”, com duração e hora estabelecida pela
curadoria, pela obra formatada, apaziguada, “cult”, “hype”, nem para
depoimentos pessoais narcisistas, fechados em si mesmo. Desejamos a
ação performativa como sendo uma ilha de desordem no imenso oceano
da arte de consumo, “agradável” ou “exótica”. Nos interessa tentar
provocar o espanto, o atravessamento estético da vida cotidiana,
a revelação radical das presenças. Tentamos instaurar coralidades
performativas, invadir e ressignificar o espaço publico, abrir
fissuras no muro do cinismo pós moderno que separa a arte do
espectador. Fora dos espaços convencionais, tentamos criar zonas
autônomas temporárias e coletivas de poesia”. (Marcelo Denny)
“É necessário sair da ilha para ver a ilha.
Não nos vemos se não saímos de nós”
(Trecho extraído de “O conto da ilha
desconhecida”, de José Saramago)

marcelo denny é professor doutor, artista plástico,
cenógrafo, make-up designer com experiência na
Rede Globo de Televisão e em diversos documentários
e curta metragens, diretor teatral, vencedor de mais
de 40 prêmios em festivais de teatro pelo Brasil.
Com mestrado e doutorado em Artes pela ECA-USP,
foi professor na Universidad de Chile, Santiago e
na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa,
Portugal, Universidade São Judas, Faculdade Paulista
de Artes. Um dos fundadores do Teatro da PombaGira, Denny desenvolve pesquisa nos campos das
intervenções urbanas, body art e performance.
Com uma pesquisa voltada ao uso da tecnologia
na cena contemporânea, Denny também leciona
no Programa de Pós Graduação da ECA-USP.

© Pedro Amatuzzi | Cegos

MARCELO DENNY
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© Pedro Amatuzzi | Cegos

© Marcelo Denny | Oficina de Intervenção Urbana

Oficina de Intervenção Urbana
Oficina prática e teórica para
interessados em intervenção
urbana, enfocando trabalhos
em espaços originalmente não
dedicados à fruição artística
(performance site specific) e
incluindo experiências no fluxo
das ruas e vivência em ações
performativas centradas no
conceito de coralidade.
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© Pedro Amatuzzi | Cegos

© Pedro Amatuzzi | Cegos

© Danilo Lima | Cegos

Cegos
Dezenas de homens e
mulheres, trajados a rigor,
cobertos de argila e de
olhos vendados, caminham
lentamente, interferindo
poeticamente no fluxo cotidiano
da cidade. “Cegos” é uma obra
aberta a diferentes leituras: a
redução da nossa existência à
função produtiva e ao consumo,
o excesso de trabalho, o
aprisionamento e a petrificação
da vida, a automatização do
cotidiano, a degeneração
ética que se alastra no atual
estágio da sociedade.
Com direção de Marcos
Bulhões e Marcelo Denny,
a programação aconteceu
com a colaboração de
Priscilla Toscano (produção,
apresentação conceitual e
preparação de corpo), Chai
Rodrigues (produção) e Hugo
Cabral (figurino e preparação).
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© Rodrigo Dionísio | Entre Saltos

DE 11 A 14.3.2014
Sesc Campinas e Jardim
Itatinga (Campinas)
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COLETIVO PI
Fundado em 2009, o Coletivo PI realiza intervenções
urbanas efêmeras utilizando elementos de diferentes
linguagens artísticas. A pesquisa do grupo tem como
base o diálogo entre o artista e o espaço na construção
de formas poéticas que representem e transformem um
espaço (físico ou imaginário), resgatando sua memória,
discutindo suas funções e propondo novas percepções.
As fundadoras do Coletivo PI, Pâmella Cruz e Priscilla
Toscano, se conheceram na unesp, em 2005, no curso
de Licenciatura em Arte-Teatro e desde a graduação
perceberam as afinidades quanto às questões artísticas.
Um dos objetivos do Coletivo PI é pensar e realizar
intervenções e performances em espaços urbanos
reafirmando a rua e locais utilizados cotidianamente pela
população como espaços da experiência e da criação.

*Em 2013, o Coletivo PI recebeu o Prêmio funarte Mulheres nas Artes Visuais com o projeto de performance
urbana Entre Saltos, realizado, no ano seguinte, duas
vezes em São Paulo, em Campinas, Porto Alegre e
Salvador. Nas duas primeiras realizações do projeto
(centro de São Paulo e Campinas), o Coletivo PI contou
com a colaboração da performer e artista plástica Ana
Teresa Fernandez, que trabalha com temáticas ligadas
à desigualdade, imigração e questões do gênero
feminino. A proposta de Entre Saltos é enfatizar o
equilíbrio e o desequilíbrio enfrentados pelo feminino
na metáfora do “sapato de salto alto”, e propõe
colocar a rua como extensão do corpo e da vida.

© Monique Souza | Bate-papo: “Feminilidades e a Cidade”

A partir de 2011, o Coletivo PI realizou importantes
projetos: Na Casa de Paulo, participação na intervenção
Cegos, do parceiro Desvio Coletivo, o espetáculo
multimídia O retrato mais que óbvio daquilo que não
vemos, e mais recentemente tem se dedicado aos
projetos Entre Saltos* e Contornos e realizado, na Casa
das Rosas, o Sarau Coletivo PI, voltado a manifestações
artísticas contemporâneas com conteúdo erótico.

PRISCILLA TOSCANO

PÂMELLA CRUZ

priscilla toscano é atriz, performer, diretora,
produtora, arte educadora e trabalha com
intervenção urbana desde 2009, trabalhando
em coletivos e realizando performances
solo. Licenciada em Artes–Teatro pela unesp,
cursou parte da graduação na Universidade de
Santiago de Compostela na Espanha e estudou
Improvisação para o Teatro na asm – Actor
Studio Montreal – Canadá, participa também da
condução do curso de extensão universitária
“Experimentos em Performance II”, realizado
na unesp em parceria com o Laboratório
de Práticas Performativas da usp.

pâmella cruz é atriz, performer, diretora,
arte-educadora, produtora e uma das
co-fundadoras do Coletivo PI.
Graduou-se em Arte-Teatro pela unesp em
2008 e desde 2006 realiza trabalhos cênicos e
pesquisas em linguagens híbridas. Já participou
de vários espetáculos e fez diversos cursos na
área cênica e performática. É arte-educadora
da Secretaria Municipal de Educação de
São Paulo desde 2010, dando aulas de arte
e teatro para crianças e adolescentes.
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Para Pâmella Cruz e Priscilla Toscano,
do Coletivo PI, PERFOMANCE...
“... é uma forma artística que expande a ideia representacional e
dialoga diretamente com o espaço da vida, das práticas cotidianas,
estabelecendo profundas relações entre artista e público. Nós,
do Coletivo PI, trabalhamos com a performance urbana, de caráter
intervencionista, que atravessa a rua e o espaço público da
cidade, com ações efêmeras e híbridas que questionam os modelos
comportamentais vigentes do espaço urbano. Trabalhamos com a
performance em um território de linguagens híbridas, em que as
fronteiras se apagam para surgir ações poéticas, que transformam
um site specific, ainda que momentaneamente, aproximando as
pessoas da vida que se instaura nos espaços públicos, desmontando
a ideia de rua como “terra de ninguém”, “local de passagem”,
abrindo canais para relações afetivas e de pertencimento.
As nossas performances urbanas sobre a ótica do gênero feminino
embaralham a ordem vigente do modelo patriarcal das ruas,
desconstruindo a ideia de luta enquanto gênero masculino e criando
proposições artísticas bem como práticas cotidianas de habitar a
cidade que não se desvinculam da afetividade, de tornar o espaço
da rua em espaço íntimo, local de memória, que agrega e acolhe.”

“As intervenções produzem certa alteração,
minimamente fugaz, do espaço e contexto do qual
se produzem. Entre outras coisas, podem provocar
reconexões que implicam uma reconsideração acerca
das relações entre os habitantes, assim como um
olhar que inclui zonas veladas da memória coletiva”.
(Ileana Diéguez Caballero)

© Mariana Lima | Entre saltos

© Rodrigo Dionísio | Encontros preparatórios – Jardim Itatinga

Quando já não havia outra tinta no mundo o
poeta usou do seu próprio sangue. Não dispondo
de papel, ele escreveu no próprio corpo.
(Mia Couto)
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ANA TERESA FERNÁNDEZ

© Rodrigo Dionísio | Entre saltos

ANA TERESA FERNÁNDEZ nasceu e cresceu em Tampico
– Tamaulipas, no México. Realizou sua formação no
San Francisco Art Institute e vive e trabalha em São
Francisco, na California (EUA), como artista conceitual e
professora de arte. Sua obra nasce da performance mas
é concretizada na pintura, fotografia e vídeo-instalações.
Seus vídeos recentemente foram premiados por
festivais internacionais de cinema como Woodstock
Film Festival, Frauen Film Fesival, na Alemanha (2013)
e ArtHouse Madrid Film Festival (2012), entre outros.
O trabalho de Fernández que fala da imigração,
política social e do gênero feminino tem recebido
prêmios e menções nacionais e internacionais.

“Em meus trabalhos baseados em performances,
exploro territórios dentro do mundo das
mulheres que acentuam diferentes estereótipos,
o físico, o emocional e o psicologizado em
nossa sociedade. Minhas performances são
realizadas em locais históricos com uma carga
social ou política, como na fronteira entre EUA
e México, ou em locais domésticos. As ações são
respostas corporais à desigualdade em relação
às mulheres ou pessoas de classe social mais
baixa. Para a colaboração em Entre Saltos,
buscamos a oportunidade de criar uma ação e um
resíduo que falam sobre essa desigualdade. O
movimento de andar com apenas um salto, o subir
e descer (mancar), refere-se à instabilidade
e à dificuldade para nos mantermos firmes.
Mas ainda assim nós o fazemos. Deixar os
saltos ao término da performance é como criar
um monumento para as mulheres, aos passos
que já foram dados, e à vida já vivida”.

© Rodrigo Dionísio | Entre saltos

UM BREVE TEXTO DE ANA TERESA
FERNÁNDEZ OBRE SEU TRABALHO
E SOBRE ENTRE SALTOS
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© Rodrigo Dionísio | Entre saltos

Encontros preparatórios
– Jardim Itatinga
Encontros de preparação de mulheres
residentes no Jardim Itatinga e
imediações para a participação
na performance “Entre Saltos”.

© Rodrigo Dionísio | Entre saltos

Oficina de Intervenção Urbana
Encontro teórico e prático no
Sesc Campinas sobre intervenção
urbana que abordou a questão
da feminilidade, visando a
preparação das participantes para
a performance “Entre Saltos”, que
aconteceu no Jardim Itatinga.
Bate-papo: “Feminilidades e a Cidade”
Reflexões sobre o olhar feminino para
a rua e a cidade a partir das noções de
afetividade, memória e aproximações.

© Mariana Lima | Entre saltos

© Mariana Lima | Entre saltos

ENTRE SALTOS
Intervenção urbana que aborda a figura
da mulher no mundo contemporâneo e
trata da construção da feminilidade, bem
como a imagem do feminino, em relação
à esfera pública. A ação se deu em forma
de um desfile público, com 35 mulheres
(entre artistas, militantes e profissionais
do sexo que vivem e trabalham no
bairro), com início na Rua Eldorado,
passando pelos quarteirões entre a Rua
Guaicaba e a Rua Campos Novos, e
terminando na passarela de pedestres
sobre a Rodovia Santos Dumont, no
Jardim Itatinga, em Campinas. A atividade
foi realizada pelo Sesc Campinas e
contou com o apoio da Associação
Mulheres Guerreiras, do CEPROMM
(Centro de Estudos e Promoção da
Mulher Marginalizada) e Pastoral da
Mulher Marginalizada de Campinas.
Ao término, as performers construíram
poeticamente uma “escultura social”
com a colaboração da artista plástica
e performer mexicana Ana Teresa
Fernandez. O grupo de performers foi
formado a partir de oficinas realizadas
no Sesc Campinas e no Jardim Itatinga.
Além da participação da equipe do Sesc
Campinas, Entre Saltos em Campinas
contou com a colaboração da equipe de
produção do Coletivo Pi (Chai Rodrigues,
Jean Carlo Cunha, Natália Vianna,
Thiago Camacho, Douglas Torelli, Felipe
Mochiute e Sandra Azevedo), com a
parceria especial de Betânia Santos e
Denise Martins (Associação Mulheres
Guerreiras), Maria Lourdes Vicari e Ana
Maria Rocha Bastos junto a todas as
voluntárias do CEPROMM/Pastoral da
Mulher Marginalizada de Campinas.
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© Cássio Quitério | Zona de Conforto

DE 15 A 21.4.2014
Sesc Campinas,
Entrada da Rodoviária
de Campinas, Av.
Governador Pedro de
Toledo e Rua Dom
José I (Campinas).
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shima
Filho de imigrantes de Okinawa, no Japão, nasceu
em São Paulo/SP em 1978, Shima graduou-se
bacharel em Desenho Industrial, utilizando a
metodologia do design para desenvolver projetos
em performance-arte e seus desdobramentos
em fotografias, filmes, objetos e instalações.
O cotidiano e a plataforma da performance-arte são
suas principais fontes de pesquisa para a desconstrução
dos esquemas tradicionais do fazer, buscando novos
sistemas cognitivos para se ver/sentir/pensar o
tempo atual. Fatores de identidade e pertencimento,
a imagética do cotidiano contemporâneo, estratégias
de (como) estar no mundo e o entrelaçamento das
culturas são temas recorrentes em suas criações.
Shima, que atualmente vive e trabalha em Carrancas/
MG, teve seus trabalhos expostos em mais de
15 países e também atua como pesquisador e
produtor artístico, designer e produtor. O artista
ainda integra o lev – Laboratórios de Experiências
e Vivências, em Belo Horizonte/MG, como professor
do Laboratório de Performance e trabalha no projeto
Arena da Cultura/Núcleo de Formação em Cultura,
da Prefeitura de Belo Horizonte, como professor em
Performance, Instalação e Intervenção Urbana.

SOBRE SHIMA
“Shima é um coletor de gestos, afetos
e símbolos cotidianos. Itens dessa sua
coleta são reorganizados em suas ações
performáticas dando a possibilidade de outras
leituras usualmente veladas pelo trivial. Ao
redesenhar um gesto, ou ressignificar objetos
simbólicos, o artista nos faz participar da
política das coisas, refazer a economia dos
desejos, desconfiar dos dispositivos das
ideologias escondidas na constituição íntima
das situações que se repetem dia a dia.
Ter nascido em São Paulo/SP e atualmente
se basear em Carrancas/MG marcou de
forma inevitável seus trabalhos no que diz
respeito às contradições de uma cidade
cosmopolita: a individualidade e o anonimato,
a liberdade e a violência, o espaço público
e o domínio das propriedades privadas.
Cada ato performativo é também uma escrita
cumulativa desdobrada em capítulos que ora
falam de um sujeito político, ora versam sobre

as questões existenciais enquanto indivíduo. Essa
sua escritura, porém, está sempre permeada
de uma pulsação que se chama: poesia.”
Por Ana Luisa Lima, pesquisadora
independente e crítica de arte

“Há um pulsante interesse nos trabalhos de
Shima pela experimentação e pelo jogo com as
possibilidades que emergem nos contextos com
os quais negocia e interage. O artista constrói
estratégias e dispositivos de compartilhamento
de experiências para encontrar-se no outro,
interlocutor, público presente. Seus trabalhos,
encontros carregados com sua energia e
presença, estabelecem uma temporalidade
do vivido, de um presente estendido pelos
afetos e atravessado por intensidades”.
Por Yudi Rafael, curador e artista visual

PARA SHIMA, PERFORMANCE...
Object “o” assume o significado “m” no
tempo “t”, lugar “p”, situação “s”, em relação
à(s) pessoa(s) “x” e à ela(s) somente.
(“Fórmula da arte contextual”, de Jan
Świdziński (1923-2014), performer
e pesquisador polonês).

“... é encontro.
São corpos agindo nos espaços, ocupando tempos, provocando
contextos, criando leituras, estimulando reflexões.
Performance é troca.
O cruzamento de histórias, de memórias, de sensações. Sentimentos.
Oferecer sem pedir, receber sem recusar. Aceitar.
Performance é instrumento.
O convite à experiência estético-sensorial. A experiência para além do
visual, invadindo campos táteis, sonoros, olfativos, gustativos, emocionais.
Performance não é nada disso.
Cria estruturas para negá-las. Abraça a contradição como
possibilidade. Evoca harmonias e contrastes para me oferecer
uma fina fatia de luz num tatear no escuro chamado vida.
Performance é tudo isso.
E também um pouquinho mais, porque sempre restabelece
limites, já que é ilimitada.”
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Fragmentos Cotidianos
Exibição contínua de vídeos
selecionados, apresentação
de performances e exposição
de rastros e registros das
performances realizadas durante
a ocupação do performer Shima
no Galpão do Sesc Campinas.
Vídeos
Terceira Pessoa (7’45”, 2008). Com
participação de Daniel Tiepo.
Eclipse (8’45”, 2009). Com
participação de Leonardo Gonzales.
Protocolo (1’45”, 2009). Com
participação de Rafael Abdala.
Resgate (8’59”, 2009).
Contenção (3’08”, 2007).

performances
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Marco Zero
Desenhando plantas arquitetônicas
em escala real com fita crepe,
o performer fez um convite à
reflexão sobre a origem das
cidades e suas ocupações.

© Cássio Quitério | Às Cegas

© Cássio Quitério | Viajante

© Cássio Quitério | Marco zero

Viajante
Utilizando seus próprios
materiais de uso pessoal, o
artista realizou uma performance
que convidava o público a uma
metaviagem, estreitando as
bordas entre a arte e a vida.

Entrelinhas
Um esquema de repetição de ações
com gravação e projeção simultâneas
lança uma provocação acerca do
que é compreendido enquanto
memória. O roteiro de ações propôs
uma reflexão sobre o uso das
tecnologias como forma de construção
artística, colocando em embate o
performer em relação à máquina.

© Cássio Quitério | Entrelinhas

© Cássio Quitério | Leito

Bate papo: Performance e Cotidiano
Conversa com Shima sobre a
Performance e o cotidiano a partir da
perspectiva de seu trabalho artístico.
ISOLAMENTO
Pesquisa sobre processos de construção
e desconstrução dos espaços,
especialmente os de natureza urbana.
Parte da ideia coletiva - e
generalizada - sobre o que é
público/privado, expositivo/
intimista e disponível/reservado.
A fita zebrada de isolamento é
o foco, e sua função tradicional
(de silenciosa e discreta de total
restrição) é subvertida de seu uso
cotidiano, ganhando novas funções e
convidando o público a refletir sobre
a força dos signos em nosso tempo.
Zona de conforto/Zona de Confronto
Shima tomou espaços dentro e fora
do Sesc, transformando o espaço
público em espaço privado e lançando
reflexões sobre esta dualidade.

© Cássio Quitério | Às Cegas

Às Cegas
Um homem realizando um percurso
com a cabeça vendada por uma
fita de isolamento, utilizando-se de
outros recursos para criar um mapa
mental de um trecho da cidade.
A ação se deu no trajeto entre a
Rodoviária e o Sesc Campinas.
Colapso
Envolto por uma fita de isolamento,
Shima permaneceu imóvel durante
uma hora, sugerindo a imagem
de um ser que cria um momento
de imobilidade para voltar a si
mesmo, e tomar o próximo passo.

© Cássio Quitério | Às Cegas

© Cássio Quitério | Colapso

Leito
Imagens sobre a forma de
manter-se na posição horizontal
foram evocadas neste trabalho
utilizando fitas de isolamento.
Sem título
Objetos do SESC foram cobertos com
fitas de isolamento, destacando o que
não era notado, atraindo atenção ao
seu uso e sua ocupação espacial.
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27 E 28.05.2014
Sesc Campinas
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FILIPE
ESPÍNDOLA

SARA
PANAMBY

É Bacharel em Artes Plásticas pela UNICAMP e
produz colagens desde 1994. Fundou com mais
três artistas, em 1997, o Grupo NEOTAO – Colagens
e Performances, tendo com ele participado de
exposições em Campinas, São Paulo, Vitória
e Salvador, de 1997 a 2003. Trabalha com
tatuagem e piercing desde 1996, sendo um dos
pioneiros na suspensão corporal no Brasil em
1998, quando iniciou uma série de rituais com
suspensão e outras modificações corporais em
performances de Body Art. No Rio de Janeiro,
passou a realizar performances de intervenção
urbana coletiva, participando de grupos como
o Museu de Colagens Urbanas, o Bloco L!vre
Rec!clato e o coletivo Norte Comum (RJ).

É Bacharel em Performance pelo curso de
Comunicação e Artes do Corpo (PUC-SP), Mestra
e Doutoranda em Artes (UERJ), performer e
pesquisadora nas áreas de Performance e Body
Art. Em sua produção artística, trabalha com limites
psicofísicos através de práticas de modificação
corporal e rituais revisitados, além da criação de
personas por processos de colagem. Interessada
nos fluxos de transbordamento e borramento de
fronteiras, Sara propõe a radicalização dos sentidos
e sentires através dos discursos pluralizantes
e mitologias pessoais, buscando discutir o
corpo em sua emancipação descolonizadora.

Na CASA 24, Filipe e Sara organizam imersões, residências,
oficinas, exposições, entre outros projetos artísticos de
caráter independente, produzidos na maioria das vezes
em parcerias com artistas nacionais e estrangeiros.
As atividades da CASA 24 acontecem principalmente
nos bairros de Santa Teresa, da Lapa e do centro,
áreas extremamente afetadas pelo atual processo de
gentrificação do Rio de Janeiro, buscando a construção de
redes autônomas, transdisciplinares, nômades e porosas
de arte performativa, abertas a toda contribuição possível
para um posicionamento crítico em relação à cultura
contemporânea, sempre tendo o corpo como estopim
para o debate e como sua maior arma de combate.

PARA FILIPE ESPÍNDOLA E SARA
PANAMBY, PERFORMANCE...
“... é a urgência do corpo.
Ela se estabelece para que o corpo se expanda e se atire em
algo novo e transitório, capaz de transbordar e reverberar
em todos os outros corpos presentes como num rito de passagem,
sempre coletivo e com tendência à catarse silenciosa. É o ato
da experiência, a ação primordial indomável e irreproduzível
mais próxima de certos fenômenos cotidianos - como o parto
e a morte - do que da espetacularização da obra de arte.
É arte e mais do que isso. É um campo de batalha e
opera necessariamente na borda, na fronteira, na
margem de modo a sempre ultrapassá-la para que seus
limites sejam borrados e desconfigurados.
Os corpos se tornam textos, incertos objetos artísticos são
peles tecidos epitélios telúricos que dobram-se, enrugamse, abrem-se, provocam penetrações, reações tridimensionais,
imensionais, superficiais na densidade celular. Estados de
passagem insolentes, não pedem licença, não pedem perdão,
não pedem piedade, não pedem por favor. O resgate é das
vísceras (o rasgo também – espaçocorpotemporal – tempestade):
o corpo retorna reparado reparido. O corpo retorna obra
em matéria em metáfora volta do útero em voltas.”

“Tradicionalmente, o corpo humano, o nosso corpo,
e não o palco, é o nosso verdadeiro local para a
criação e nossa verdadeira matéria prima. É nossa
tela em branco, o nosso instrumento musical, e
livro aberto; nossa carta de navegação e mapa
biográfico; é a vasilha de nossas identidades em
perpétua transformação; a peça central do altar,
por assim dizer. Mesmo quando dependemos
muito de objetos, locais e situações, o nosso
corpo ainda é a matriz da obra de arte.”

© Juan Carlos Silva | Ritual de lo Habitual

Sara e Filipe estão juntos desde que realizaram a
primeira suspensão-ritual corporal de Sara e atualmente
gerenciam, no bairro de Santa Teresa no Rio de
Janeiro, o espaço CASA 24, com a proposta de oferecer
performances que tangenciam universos míticos em
rituais especialmente elaborados para cada evento. Com
pinturas corporais feitas a partir de extensa pesquisa sobre
pigmentos orgânicos e procedimentos de modificação
corporal - marcas registradas da dupla, são realizadas
performances explorando as potências criativas de
performers e público, pensando o corpo como mídia
independente no campo de experimentação artística.

(Tradução livre de trecho do artigo “Em defesa
da arte da performance”, de Guillermo GómezPeña. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre,
ano 11, n. 24, p. 199-226, jul/dez 2005).
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© Juan Carlos Silva | Ritual de lo Habitual

© Juan Carlos Silva | Ritual de lo Habitual

Ritual de lo habitual
Performance de longa duração em
que, com técnicas de perfuração
corporal, pintura e composição
com adereços, os artistas
transformaram seus corpos ao
vivo enquanto obras vivas em
processo de (des)construção
constante, em alusão a práticas
rituais transformadas em ato
performático. A ação incluiu uma
estação literária para a utilização
da palavra como elemento
compositivo da performance.
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© Jane Eyre Piegp | Ritual de lo Habitual
© Beatriz Ferreira Pires | Ritual de lo Habitual

© Juan Carlos Silva | Ritual de lo Habitual

© Beatriz Ferreira Pires | Ritual de lo Habitual

Experiências-limite e performance
Roda de conversa com projeção de
imagens com ambos performers,
abordando experiências corporais
cotidianas ou de suas trajetórias
no campo da performance.

SOBRE RITUAL
DE LO HABITUAL
por filipe espíndola e sara panamby

© Beatriz Ferreira Pires | Ritual de lo Habitual

“A travesti barbuda abre o ritual, bebe um
copo de cachaça e profere palavras de William
Burroughs misturadas às rendas negras
da lingerie que aos poucos vai tirando. Na
TV imagens das manifestações de junho

anestesiadas por espetáculos da cultura de
massa. O lobo bobo iluminado pelo giroflex
das viaturas faz a leitura da infinita lista de
executadxs pela polícia. Leituras de como
adestrar seu filhote. A menina negra em
seu colo cantarola cantigas de ciranda.
Nesta performance-experimento o rito de
passagem abre portais e fissuras para invocar
saberes ancestrais, ampliar a capacidade
de resistência frente à maquina kafkiana do
Estado, aniquiladora de corpos e desejos. Caos
sonoro, vozes dissonantes, Anarcofunk, bombas
e sirenes enquanto a travesti desmontada
transmuta-se em barro e a profetiza preta
prepara o círculo de fogo. No centro dele, ela
lava o corpo trêmulo de barro nu, gelado, com
ervas que exalam sabedorias condensadas
em cheiros. Um copo de cachaça, leitura
sobre o chakra Svadhisthana, uma saia ritual,
braçadeiras xinguanas e vértebras nuas para
a conexão. Sara unta as costas de Filipe com
óleo de pequi dos Kamaiurá e escarifica o couro
com a arranhadeira Mehinaku, das asas até os
rins, repetidas vezes até brotarem os filetes de
sangue ofertados à terra. Há um cemitério de
índixs pretxs sob o concreto de nossos pés.
É em memória a elxs que nós dançamos.”
(Maio de 2015)

© Juan Carlos Silva | Ritual de lo Habitual

“Uma performance idealizada como
um ritual tecnoxamânico, que lança
questionamentos acerca das possibilidades
do corpo enquanto produtor de presença,
políticas e poéticas: evocador de devires...
Considerando nossas experiências corporais
recentes e intensas, não apenas no campo da
performance mas também na vida, Ritual de
lo habitual tratará dos estados de urgência
reverberados no corpo quando esse se encontra
em seus limites de fragilidade, de inércia,
de passividade apática, necessitando pois
reinventar-se, reconfigurando sua silhueta
através da modificação corporal, explorando
sua potência poética através de personas
múltiplas. Ritual de lo habitual é a conclusão
da travessia, um rito de passagem rizomático
e monstruoso no qual imprimiremos seus
afetos diante da emergência do corpo que
escapa à palavra e que se mostra além do
que as representações possam dar conta”...
(Maio de 2014)
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© Marco Flávio | Intervenção performática

DE 27 A 29.6.2014
Sesc Campinas

Companhia Flutuante
A COMPANHIA FLUTUANTE foi fundada por
Letícia Sekito, que assina também sua direção
artística e atua como performer, associando-se a
pessoas sintonizadas nas sensações do corpo, do
movimento e da dança de forma transdisciplinar.
A companhia desenvolve criações coreográficas,
performances, vídeos-arte e ateliês de criação,
além de encontros de improvisação/jam sessions.
LETICIA SEKITO é professora do Estúdio Nave e
de Danceabillity, realiza a formação do Programa
de Educador Somático (SME) do BMC (Body-Mind
Centering) e desenvolve pesquisas sobre estudos
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orientais e sobre os princípios do Aiki aplicados à
dança. Foi co-fundadora da Cia. 2 Nova Dança.
Colaboradora da Cia Flutuante desde 2012, SUIÁ
BURGER FERLAUTO é formada pela Faculdade de
Artes Plásticas (FAAP) e atua como artista visual
nas áreas de pinturas, vídeos, performances,
objetos e instalações. Iniciou suas atividades
artísticas em 1998, quando passou a participar
de mostras e exposições coletivas e individuais.
Trabalha com diversas companhias e grupos
de dança e improvisação como criadora,
intérprete, performer e diretora de arte.

FLUXOS EM PRETO&BRANCO #12
Performance-intervenção
com uso de giz e papel.
Participaram da performance os
artistas Alex Ratton, Priscila Jorge
e Sandra Ximenes (trilha sonora).
“A lucidez misturada à coragem de
estarmos em terreno desconhecido no
campo híbrido entre dança, desenho
e performance nos deixa em um
estado de prontidão para o acaso,
elemento fundamental na linguagem
da Cia. Flutuante ” – Letícia Sekito
LABORATÓRIO FLUXOS
EM PRETO&BRANCO
Vivência prática de ocupação no
Galpão e interior do Sesc Campinas
para experimentar procedimentos
corporais e práticas de desenho
integrados como dispositivos
para a improvisação, a partir das
proposições utilizadas nas intervenções
performáticas da Companhia Flutuante.
INTERVENÇÃO PERFORMÁTICA
Intervenção decorrente da finalização
do Laboratório Fluxos em Preto&Branco,
com os participantes do laboratório.
© Marco Flávio | Fluxo em Preto e Branco

“...Um momento.
Momento de abrir uma fenda no
espaço-tempo com o corpo.
Momento de rasura, mas rasura gentil,
daquela que abre um espaço por onde
se quer entrar de corpo inteiro.
Um corpo que per-forma, per-fura, perpassa
aquilo que parece estar arrumadinho,
acomodado e imóvel, com delicadeza e afeto.
Performar para tentar mover, mudar, deslocar
e olhar o mesmo de forma diferente.
Lugar que se cria.
Lugar que se vai revelando aos poucos.
Lugar para mexer, remexer, desvirar, deformar
e formar de novo o corpo que é pessoa.
É uma criAção no aqui-agora. É momento
que se quer estar perto do outro.
Em vez de uma encenação distante,
encenar em proximidade, ao alcance
do outro, se ele quiser.
Momento de intimidade.
Lugar de cumplicidade.
Situação prazerosa que faz viver.
Um encontro arriscado e frágil para ser
experimentado e depois desapegado.
Às vezes uma performance aberta e arejada ou
apertada e controlada, às vezes programada,
mas também pode ser meio soltinha por aí.
Performando me alimento, me motivo e me
encaixo no mundo. Carrego meu corpo num
jeito de estar presente com atitudes,
ideias, dúvidas, perguntas, descobertas,
devaneios e fantasias. E a performance
promete me fazer chegar no outro.
Até agora parece ser solúvel, algo que evapora
no ar, escorre pelo chão e quem sabe deixa
impressões no corpo de quem tocou e foi
tocado, de quem performou e foi performado.
Uma realidade.
E eu gosto”.

© Marco Flávio | Laboratório fluxos em preto e branco

a COMPANHIA FLUTUANTE
PROPÕE A PERFORMANCE COMO...
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© Kora Prince | Liquida Ação

DE 22 A 26.07.2014
Sesc Campinas e
Largo da Catedral
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coletivo
liquida Ação
Líquida Ação – 1. Ação que flui ou corre, tomando
formas maleáveis no tempo/espaço do seu contexto;
2. Ação cujo valor não está sujeito a reduções ou
taxas de impostos; 3. Ação em estado líquido. 4.
Ação na qual a intensidade das interações humanas e
moleculares são imprevisíveis; 5. Ação vital da água.

O coletivo líquida ação, formado em 2006, realiza
performances com artistas de diversas áreas. Em suas
ações/intervenções, o uso da água como bem comum
e elemento vital desloca fronteiras sociais, políticas e
culturais das cidades. Nesta pesquisa de linguagem
a apropriação dos espaços públicos como matéria de
criação artística, busca vias de acesso à arte como
experiência estética e acontecimento coletivo. Corpo/
água/espaço são dispositivos de montagem de ações
líquidas que absorvem o espaço vivido e subvertem
as medidas do tempo utilitário. O contexto das ações
é fundamental neste processo de colagem que coloca
em jogo os limites entre arte e realidade. Explorada
como elemento transitório, diluidor e purificador, a
água materializa a temporalidade da performance
na pesquisa, criação e produção de uma estética da
alteridade. O estado líquido da ação maleável, a água
como elemento vital e a liquidez dos valores na sociedade
de consumo são eixos da produção artística do Coletivo
no campo da performance e das Intervenções Urbanas.

© Kora Prince | Paisagens Inter-Urbanas

Liquidação – 1. Atividade necessária à renovação
dos estoques 2. Liquidez dos produtos pela
redução do seu valor financeiro; 3. Grande festa
do consumo, cuja excitação coletiva gera fortes
sensações de prazer, ansiedade e euforia; 4.
Fenômeno característico da sociedade de consumo
que oferece lucro imediato ao consumidor atento.

ELOÍSA BRANTES

JÚLIA ARIANI

É pesquisadora em Artes Cênicas
(Doutorado UFBA/Paris 8), artista e
professora (Instituto de Artes/UERJ).
Fundadora do Coletivo Líquida Ação, atua
como performer e diretora das intervenções,
performances e espetáculos. Investiga e
desenvolve conexões entre montagem,
arte e ritual em contextos urbanos.

É formada em Cinema pela PUC-Rio e estuda curso
técnico de teatro. Pesquisa o corpo e o movimento
na dança contemporânea e, através do teatro,
explora a criação de realidades possíveis em cena e
questões sobre a palavra.

EVEE ÁVILA
É designer, artista visual e ator.
Trabalha com design gráfico e mídias
digitais no Balão de Ensaio e é ator
no grupo Okeraô de teatro independente,
pesquisando o trânsito entre as
linguagens visual e cênica.

MAURÍCIO LIMA
É ator-performer e membro-fundador do grupo
de Teatro Favela Força, sediado na Favela Vila
Cruzeiro/RJ, desde 2007. Pesquisa o processo de
criação do ator no teatro físico e na dramaturgia
contemporânea.

THAÍS CHILINQUE
É performer e dançarina formada pela
Escola de Teatro Martins Pena e dança na
Companhia Folclórica do Rio/UFRJ.
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© Kora Prince | Leitura molhada

PARA ELOÍSA BRANTES MENDES,
DIRETORA DO COLETIVO LIQUIDA
AÇÃO, PERFORMANCE...

“A passagem da arte como objeto para arte como
acontecimento permitiu considerá-la em sua pluralidade,
fora do isolamento. Criar o acontecimento, em contexto
e em situação, é criar um transbordamento, um
ultrapassamento. Pode-se dizer que isto desestabiliza
diante de um modelo reinante. Desde quando a mão
deixou de intervir diretamente no “fazer arte”, o que desde
de Duchamp é uma realidade – ou uma necessidade,
a obra não é mais o que importa, mas é sobretudo um
agir para a realização de um projeto, de uma relação,
em uma situação, em relação a um contexto”.
(trecho extraído do livro L´Art dans l´action/L´action dans
l´art. Québec: Inter-Éditeur, 2012, de Richard Martel).
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“...pode ser tudo que se anuncie como tal. As questões
em torno dessa “arte” ainda causam certo incômodo na
medida em que qualquer coisa pode ser performance,
mas também pode não ser! Esta indefinição ressoa
a própria condição de existência da performance
como acontecimento. Inapreensível como forma ou
especificidade disciplinar, a performance insere o corpo
como temporalidade imediata da obra. Ação política que
coloca em cheque os limites da arte como linguagem
autônoma dissociada da vida. Na minha concepção e
prática artística, a performance é arte em ação, obra
processual na qual a dimensão carnal, efêmera e estética
da vida se afirma em atos de co-presença. Experiência
estética compartilhada. Deslocamento de fronteiras
culturais. Na performance os usos do corpo como campo de
forças que desestabilizam as fronteiras entre sujeitoartista e sujeito-espectador também radicalizam a
experiência da alteridade como possibilidade estética.
Arte contextual. Atos de co-presença podem envolver a
relação dos corpos ao vivo,um rosto diante da câmera,
auto-mutilações em exposições de arte ou eventos
festivos, projeção de imagens em 3 dimensões sobre
construções arquitetônicas, dispositivos coreográficos,
cirurgias plásticas, entre tantas outras coisas. Na
performance, os atos de co-presença ativados por
combinações diversas, entre linguagens artísticas e
não artísticas, espaços físicos e simbólicos, uso de
materiais duráveis e perecíveis, tecnologias digitais,
textos, sons e imagens em suportes diversos, geram modos
de operar a própria realidade fora das especificidades
disciplinares. Neste sentido, a performance abre um
espaço de liberdade no qual o rigor da elaboração
conceitual, experimento de materiais ou pesquisa de
movimento, viabiliza a emergência do imprevisível.
O acontecimento implica tanto nos riscos em reagir
como em ações de arriscar-se “ao que se passa”. O
performer está vulnerável a tudo que ele provoca e
nele é provocado, o que passa por ele, o atravessa e
o ultrapassa. Me interesso pelo caráter coletivo de
processos artísticos cujo engajamento ético potencializa
investigações estéticas no campo da performance.”

Laboratório/Workshop de
intervenção urbana
Laboratório prático de intervenção
urbana baseado na pesquisa de
movimentos corporais e processos
de composição corpo-espaço em
tempo real, improvisação coletiva
e deslocamentos estéticos.

Leitura Molhada
Apresentação do processo de trabalho
sobre atos de fala, através da leitura
coletiva e performada do texto
“Sermão de Santo Antônio aos Peixes”,
pronunciado pelo padre Antônio Vieira
aos colonos do Brasil em 1654.

© Kora Prince | Paisagens Inter-Urbanas

© Kora Prince | Laboratório/Workshop de intervenção urbana

© Kora Prince | Paisagens Inter-Urbanas

© Kora Prince | Paisagens Inter-Urbanas

Paisagens Inter-Urbanas
O transporte coletivo da água é
o eixo da intervenção urbana. A
água, substituída por areia devido à
estiagem pela qual passou a cidade
de Campinas no segundo semestre
de 2014, foi levada em baldes pelos
performers e formou uma dança de
movimentos circulares para deslocar
os usos e as memórias dos espaços
públicos, incorporando a participação
de moradores da cidade e pessoas
interessadas através do laboratório de
preparação da Intervenção Urbana.
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© Thiago Moreira | Seus Sapatos

DE 19 A 23.08.2014
Sesc Campinas e
entorno, Praça Ruy
Barbosa e Rua 13
de Maio (centro
de Campinas).
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© Cintia Carvalho | Derivas Sonoras

cambar
coletivo
CAMBAR: (alteração de cambiar) v. intr. Mudar,
transformar; Mudar de rumo ou de direção; [Náutica]
Mudar de um bordo para outro (vento, escota das
velas, etc.); v. tr.[Antigo] Trocar; Confrontar: sambar.
Sinônimos: alborcar, dar, descambar, cambiar,
comutar, descair, tender, escambar, titubar,
mudar, bordejar, pender, trambecar, variar, puxar,
propender, oscilar, inclinar-se, vacilar, vanguejar,
cambalear, nutar, dirigir-se, trocar, titubear, virar.
Os artistas do Cambar Coletivo (http://cambarcoletivo.
com) o definem como um território de trocas constantes
de pesquisas que envolvem programas de derivas*,
cartografias** e jogos*** como procedimentos para
abertura e manutenção de um campo intensivo de
criação artística. Suas atividades transitam entre a
formação, criação e propagação das artes cênicas e
visuais e os seus “entrelugares”. Através de suas oficinas,
residências, intercâmbios e composições, o grupo
busca ampliar o atrito performativo que gera nossa
existência no mundo. Os interesses que impulsionam
tais ações envolvem um questionamento ininterrupto
sobre os acordos, os limites e as convenções em
que os eventos artísticos são negociados entre seus
participantes. Os processos do Cambar Coletivo surgem
do debate sobre as tensões e nuances entre público
e privado, entre os gêneros e identidades. Esses
temas são abordados pelo grupo a partir da ideia de
corpo-território e do fluxo de forças que o compõe.
Desde sua fundação, o grupo já passou por diversas
cidades brasileiras, Escócia, Espanha e Inglaterra, com
projetos individuais ou coletivos de seus integrantes.
O projeto corrente do coletivo é Labirintos Urbanos –
Estratégias para se perder, que desde 2009, em seu
caráter experimental, possibilita o desenvolvimento de
pesquisas/processos artísticos que estão destinados
também a ocupação e recriação dos espaços.

* derivar nos convida a uma entrega à falta
de rumo, como quem se perde enquanto anda
numa cidade que visita pela primeira vez. Este
estado pode ativar um certo estranhamento
que estabeleça outra relação corpo-tempoespaço. ** cartografar é de alguma maneira
como um caminhar; uma composição entre
a distração e o empenho; o acaso e o risco; a
disciplina e a espontaneidade. Onde a criação de
territórios de existência é sempre tensionada por
paradoxos. *** jogos podem ser usados como
uma plataforma em processo constante capaz de
gerar solturas, flexões, torções. Reconfigurando
e transformando os humores, as forças, as
atitudes. Os jogos possibilitam a ampliação dos
estados de conexão entre os participantes –
jogadores, dirigentes, torcedores e comentaristas.
Jogos sem ganhadores e perdedores.

FLÁVIO RABELO
(Diamantina, Campinas, Maceió)
É Doutor em Artes Cênicas e professor da pósgraduação na unicamp, trabalha como performer,
ator, dramaturgo e encenador. Há vinte anos
atua nas artes cênicas, tendo começado sua
trajetória em Maceió-AL, onde trabalhou como
diretor de teatro e arte educador em escolas
de segundo grau e na Universidade Federal
de Alagoas (UFAL); também desenvolveu
projetos de oficinas livres de teatro e projetos
especiais para não-atores em ONGS ligadas a
comunidades carentes e Instituições em Alagoas.

JAMES TURPIN
(São Paulo, Silva Jardim, Londres)
Nasceu na Inglaterra e agora vive no Brasil.
Trabalha como performer, diretor e produtor cultural
entre os dois países. Graduou-se em atuação
na Rose Bruford College (Londres/Inglaterra) e
estudou na École internationale de Théâtre Jacques
Lecoq (Paris/França). Em sua pesquisa e trajetória
artística com o Cambar Coletivo participou de
importantes eventos da performance arte.

RAQUEL AGUILERA
(Silva Jardim, Rio de Janeiro)
Está cursando a graduação em Marketing
pela Universidade Estácio de Sá/RJ, como
parte do interesse no desenvolvimento da
prática da performance contemporânea e sua
relação com o público. Com suas criações em
projetos do Cambar Coletivo, participou de
eventos no Brasil, Espanha e Inglaterra.

ROBERTO REZENDE
(São Paulo, Maceió)
Formado pela Escola de Arte Dramática da
Universidade de São Paulo (EAD/ECA/USP), atua
há 17 anos no campo das artes cênicas como ator
e performer, tendo sua área de interesse focada
no diálogo entre o teatro, a performance e as artes
visuais. Desenvolve também trabalho na área
de produção cultural e elaboração de projetos.
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“...é ao mesmo tempo atrito e enlace; instaurase pela intensificação dos agenciamentos entre os
corpos, o tempo e o espaço. A performance é uma ode
aos paradoxos; um elogio aos encontros, um convite
ao risco agudo de recriar o presente. Estar em
performance é como lançar-se num abismo; num misto de
queda e voo. É desejar o outro misturado a si mesmo;
ou, perder-se de si no outro. Performar é colocar-se
naquele espaço/tempo coletivo entre o conhecimento,
a imaginação e o desconhecido”. (Flávio Rabelo)
“...é uma forma de cartografar humanidades. Minha.
Sua. Nossa. Um espaço para pedir ao insondável.
Um tempo para refletir sobre o desconhecido. Um
espaço e tempo compartilhado. Um jogo lúdico,
onde os participantes, os jogadores, espectadores
e comentaristas derivam de papel para papel e
o encontro, o momento, o outro se tornam de
certa forma mais importante que as regras do
jogo. E, ainda, o jogo cria uma perspectiva
mais viva das coisas”. (James Turpin)

© Thiago Moreira | Virando Outrxs

PARA O CAMBAR COLETIVO,
PERFORMANCE...

“...é tentativa. É tentativa de texturizar,
expressar, recriar, dar forma, tornar visível (mesmo
que invisivelmente) o que se dança dentro (memória,
tempo e espaço) e o que se precipita à beira, no
entre - entrecorpos, entrecortes, entreolhos, entreespaços, entretempos, entre aqui, talvez. É instante
compartilhado, alteridade em composição única.”
(Roberto Rezende).

© Thiago Moreira | Intimidade instantânea

“...são distúrbios capturados, caoticamente
sistematizados no corpo que associados a matérias
de substâncias naturais orgânicas e inorgânicas,
são afetados por elementos que estão relacionados
ao cotidiano, como: conceito, processo, incômodo,
fim, fracasso, sucesso, risco, perda, conflito,
leveza, suspensão, pai e mãe. Performance é
tudo que a boca come.” (Raquel Aguilera)

“Chamo as ações performativas programas pois, neste momento,
esta me parece a palavra mais apropriada para descrever um tipo de
ação metodicamente calculada, conceitualmente polida, que em geral
exige extrema tenacidade para ser levada à cabo, e que se aproxima
do improvisacional exclusivamente na medida em que não será
previamente ensaiada. Performar programas é fundamentalmente
diferente de lançar-se em jogos improvisacionais. O performer não
improvisa uma ideia: ele cria um programa e programa-se para realizálo (mesmo que seu programa seja pagar alguém para realizar ações
concebidas por ele ou convidar espectadores para ativarem suas
proposições). Ao agir seu programa, des-programa organismo e meio”.
(Trecho extraído de “Performance e Teatro: poéticas e políticas
da cena contemporânea”, de Eleonora Fabião, 2012).

40

Derivas Sonoras
Oficina-intervenção para a criação de
propostas performativas a partir da
investigação sobre a prática das Derivas
por espaços públicos e de exercícios
de narração e recriação em fluxos
de memórias e espaços afetivos.

© Thiago Moreira | Eulucidário

Intervenção Megafônica
Durante oito horas, os quatro
performers do Cambar Coletivo se
deslocaram de costas, lentamente, do
Sesc até o centro comercial da cidade.
Enquanto isso, com megafones em
punho, recriaram oralmente as relações
que observavam no trajeto, e derivaram
entre o fluxo contínuo operante.
Performances um-a-um
Os artistas do Cambar Coletivo
realizaram performances solos que
possuíam um dispositivo específico
em comum: a construção de um
campo relacional entre o performer
e uma pessoa do público que se
dispunha enquanto interator.
Pé de Memória (Flávio Rabelo):
O performer massageia o pé de
mulheres com mais de 50 anos em troca
de um depoimento sobre suas avós.

© Maycon Soldan | Pé de memória

Intimidade Instantânea
(Rodrigo Rezende):
A partir de diferentes métodos, o
performer tenta construir junto com o
interator uma relação de intimidade.
Virando Outrxs (Raquel Aguilera):
Performance sobre identidade e o ato
de se vestir em que a artista convida a
uma troca de roupa com o participante.
Seus Sapatos (James Turpin):
O performer sugere “andar uma
milha” junto ao participante
com quem troca os sapatos.
Entre territórios (James Turpin):
Um dispositivo de áudio convida
o participante a derivar pela
paisagem urbana a partir das
observações do performer.

© Maycon Soldan | Leve-me

© Thiago Moreira | Intervenção megaf´ônica

Leve-me (Flávio Rabelo):
O performer se entrega de
olhos vendados a um passeio
guiado pelo participante.
Elucidário, Revelações de um estado
fabuloso da cidade (Raquel Aguilera):
A performer convida as pessoas
a repousarem em uma rede no
meio da multidão, usando um
tapa olho, enquanto escutam a
fábulas urbanas criadas por ela.
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DE 19 A 21.09.2014
Sesc Campinas
Lagoa do Taquaral
(Parque Portugal),
Rodoviária de Campinas,
Praça Rui Barbosa
e Rua 13 de Maio
(centro de Campinas)
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© Marcelo Asth | O banquete
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Heróis do cotidiano
Desde 2009, o HERÓIS DO COTIDIANO realiza intervenções urbanas e rurais
que fundem dança, teatro, literatura e artes visuais para dissolver as fronteiras
entre arte/vida, arte/ ativismo e prática artística/prática espiritual.
Em 2012, o Coletivo se colocou o desafio de realizar sem dinheiro nenhum o
espetáculo Por que você é pobre?, com direção de Tania Alice, que ficou em
cartaz no Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho, no Rio de Janeiro, abordando
questões do mercado da arte. Recentemente realizou a performance “La
invención” plantando fatos nas redes sociais para criticar as condições de
produção cultural no Brasil. Registros em vídeo das performances do Coletivo
foram apresentados em importantes festivais de cinema e de vídeo nacionais e
internacionais. O trabalho do grupo é vinculado ao projeto de pesquisa institucional
“Performance Socialmente Engajada”, coordenado por Tania Alice na UNIRIO.

TANIA ALICE
É artista itinerante, PhD em Artes pela
Universidade de Aix-Marseille (França),
professora e artista-pesquisadora da Graduação
e Pós-graduação de Atuação Cênica da UNIRIO.
Foi artista visitante e professora da CalArts
(USA) em 2013 pela Capes/Fulbright, lecionou
em Rennes I e Rennes II (França) e apresentou
seu trabalho artístico em diversos museus,
teatros e festivais nacionais e internacionais.
Sua pesquisa artística investiga a dissolução
das fronteiras entre arte e vida, entre prática
artística e prática espiritual, entre arte e
ativismo, ecologia interna e externa, buscando
estabelecer uma junção entre projeto artístico,
social, pedagógico, terapêutico e ritualístico.

MARCELO ASTH
É performer e professor formado em licenciatura
em Artes Cênicas pela UNIRIO, onde também
faz mestrado. Ele pesquisa as relações entre
performance e envelhecimento, realizando
com idosos diversas ações performáticas
dentro do projeto “Performanciãs”.

GILSON MOTTA
É artista-pesquisador, PhD em Estética e
professor de Artes Cênicas na UFRJ. Em
seu trabalho atual, investiga as relações
entre teatro de formas animadas e a
arte da performance, tendo como base o
conceito de “dharma arte”. Coordenador do
Laboratório Objetos Performáticos de Teatro
de Animação da UFRJ, Gilson publicou “O
espaço da tragédia” pela editora Perspectiva e
compartilhou seu trabalho de pesquisa artística
em revistas nacionais e internacionais.

RODRIGO ABREU
Realiza trabalhos como ator, performer e
produtor de arte. É formado pela Escola Técnica
de Teatro Martins Pena e possui Bacharelado
no curso de Interpretação da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

PARA TÂNIA ALICE, DIRETORA
DO HERÓIS DO COTIDIANO, NA
PERFORMANCE...
“...a capacidade de afetar e ser afetado, de ser transtornado,
transformado e transbordado pelo outro, de perder-se nele para
alimentá-lo e ser alimentado de volta, se apresenta como a
característica fundamental que busco neste processo de arte/
vida. A profunda capacidade subversiva da performance reside
em sua possibilidade de configurar-se como uma revolução dos
afetos, que não se aplica em grande escala, mas em domínios
reservados à sensibilidade, à inteligência, ao desejo. De forma
mais ampla, este movimento se inscreve dentro da construção de
uma “ecosofia” revolucionária preconizada por Guattari e que
compreende os três registros ecológicos do meio ambiente, das
relações sociais e da subjetividade humana. As experiências
afetivas no contexto artístico atuam no domínio da produção de
subjetividade, no sentido de produzir uma ressingularizaçao
individual e coletiva, ao invés de se inscrever no contexto da
construção e manutenção das estruturas vigentes, legitimadas
pela mídia. Proponho-me no trabalho a estabelecer uma lógica
diferente, uma lógica das intensidades, dos perceptos e dos
afetos, uma “eco-lógica”, que oferece novas práticas e maneiras
de atuar no mundo, tentando contribuir para produzir um novo
sistema de valores e o surgimento de novos pólos de valorização,
me disponibilizando para a construção de imaginários coletivos,
para a elaboração de zonas autônomas regidas por outros afetos do
que estes, pobres de poesia e de amor, propostos pelas estruturas
de poder. Isso, tecendo laços. Resistindo. Reinventando o espaço
da performance dia após dia. A performance, para mim, se apresenta
como o mais absoluto estado de entrega ao mundo. E assim, cada
performance é uma mão estendida para uma entrega conjunta – para
que possamos descobrir juntos a inocência e o prazer de voar.”
“No quadro de uma teoria relacionista da arte, a intersubjetividade não
representa apenas o quadro social da recepção da arte, que constitui seu
“meio”, seu “campo”, mas se torna a própria essência da prática artística”.
(Frase extraída da obra Estética Relacional, de Nicolas Bourriaud)

“A revolução não se aplica a forças visíveis em grande escala, mas
aos domínios moleculares de sensibilidade, inteligência e desejo.”
(Trecho extraído da obra livro “As 3 ecologias”, de Felix Guattari)
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CONSULTÓRIO DE AÇÕES PERFORMÁTICAS
No centro de Campinas, cada ação
relacional ofereceu um serviço performático
para os transeuntes, que puderam
escolher uma ação artística condizente
com suas necessidades do momento.
Autodiagnóstico do envelhecimento
(Marcelo Asth)
Uma “consulta” médica? Mística? Uma
performance? Auto-dia-gnosis? Na
verdade, uma mediação para que os
idosos façam um autodiagnóstico de sua
vida, num atendimento de “mesa branca”
que misturava elementos do universo
hospitalar (estetoscópio, jaleco, prescrição
de pílulas-poema) com elementos ligados
à espiritualidade (terço, incenso, pedras).

Todo mundo pode ser Marina Abramovic!
– “A artista está rindo” (Tânia Alice)
A performance, que dialoga de forma cômica
com a performance de Marina Abramovic
“A artista está presente”, consistiu em
compartilhar gargalhadas com transeuntes.
Duas cadeiras ficaram frente a frente,
enquanto a performer, vestida de vermelho,
convidava os transeuntes para sentar e
gargalhar juntos o tempo que quisessem,
utilizando técnicas da ioga do riso.
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© Kora Prince | Autodiagnóstico do envelhecimento

Audio ética itinerante (Gilson Motta)
Sentado numa cadeira junto a uma mesa,
o performer perguntava ao participante
acerca da virtude que pode ter lhe faltado
em determinado momento da vida ou
que está lhe faltando agora. Durante
a conversa, o performer mostrava ao
participante uma série de virtudes, como
um catálogo. O participante escolhia uma
e a usava – como um test-drive – por
um tempo determinado a partir de uma
gravação. Para tanto, ele recebia um
aparelho (mp3) contendo uma gravação (de
15 minutos) onde lhe eram dadas sugestões
de ações relacionadas àquela virtude.

© Kora Prince | Áudio ética itinerante

© Kora Prince | Desata nós

Desata Nós (Rodrigo Abreu)
Um ritual pessoal era proposto para os
transeuntes, que podiam se (re)conectar
com uma dimensão espiritual da existência.
O performer indagava aos passantes
sobre quais ‘nós’ mentais, espirituais ou
materiais desejavam desatar e estes desejos
eram anotados nos papéis em branco.
Ao final de toda a coleta, os nós foram
desatados da corda, um a um, e diluídos
em vasilha de vidro instalada em pedestal.

© Kora Prince | Todo mundo pode ser Marina Abramovic!

© Kora Prince | Oficina “A performance como experiência de si”

Dança Livre para Todos
A performance consistiu em delimitar
com uma fita um espaço para dançar
livremente no espaço urbano, escutando
as necessidades dos corpos com uma
playlist que segue os 5Rhythms de Gabrielle
Roth. Transeuntes também puderam
integrar a ação. “Não se tratou de dançar
bem ou de saber dançar, mas de dançar
o que se sentia, o que se via, o que se
percebia de seu corpo e da cidade”.

© Kora Prince | Dança livre para todos

Oficina “A Performance como
Experiência de Si”
A oficina consistiu em abrir espaços
pelo uso de diversas “tecnologias de si”
(Foucault), oriundas da meditação budista,
do movimento autêntico, da dança dos
5Rhythms de Gabrielle Roth e do Somatic
Experiencing de Peter Levine. Desta forma,
a oficina forneceu ferramentas para transitar
livremente pelos diversos espaços da arte:
espaços institucionais, espaços urbanos,
espaços internos e espaços ritualísticos.
O BANQUETE
Um Banquete foi montado em espaço
público, onde os Heróis convidaram os
transeuntes a compartilhar comidas e
bebidas falando de amor. A partir do
texto “O banquete”, do filósofo Platão,
diversos questionamentos sobre o amor
foram extraídos de relatos íntimos dos
performers e transeuntes, fazendo com
que as questões do texto pudessem ser
relidas à luz da Contemporaneidade.
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© Fernando Bisan | Uma canção na vitrola

DE 28.10 A 01.11.2014
Sesc Campinas
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Marco Paulo
Rolla
Marco Paulo Rolla iniciou sua trajetória artística em 1990
no campo das artes plásticas, voltando-se principalmente
ao desenho e à pintura. Com o tempo sua produção foi se
desdobrando em esculturas, vídeos, desenhos, musica, dança
e ganhando destaque na pesquisa da Performance. Mestre
em Arte, fez residência na Rijksakademie van Beeldende
Kunsten – Amsterdã (Holanda). É criador, coordenador e
editor do CEIA - Centro de Experimentação e Informação de
Arte, onde realizou a MIP – Manifestação Internacional de
Performance, em 2003 e 2009. Seus trabalhos encontramse em coleções como a do Museu de Arte Moderna de São
Paulo, Instituto Itaú Cultural de São Paulo, Museu de Arte
da Pampulha de Belo Horizonte, Centro Cultural Inhotim em
Brumadinho e FUNARTE do Rio de Janeiro. O artista vem se
destacando como performer participando de festivais no Brasil
e no exterior e desde 2013 é o curador de performance do
Memorial Minas Vale. É professor da escola Guignard UEMG
desde 2009, onde criou a disciplina de Performance e a mostra
de performance “Perplexa”, da qual é orientador e curador.

“A técnica, dito de modo extremo, não interpreta o
mundo que encontra à sua frente, mas produz um
mundo técnico que hoje, sobretudo nas mídias, é muito
consequentemente um mundo das aparências , no qual
qualquer realidade corporal e espacial é suprimida”.
(Trecho extraído do livro O Fim da
História da Arte, de Hans Belting)

PARA MARCO PAULO ROLLA, “A
PERFORMANCE NÃO É!”
“Esta afirmação “negativa” dá a dimensão exata da impossibilidade
de dizer qual seriam os limites da performance. Sua riqueza está
justamente em sua natureza híbrida e aberta a muitos tipos de
combinações entre ciências e artes humanas que afetem o corpo.
A performance tem o corpo e suas muitas camadas como princípio
básico, material que expressa a real existência do indivíduo.
O corpo é o ponto de partida. O artista deseja tocar o
corpo do outro através de sua própria experiência de
corpo. Ele é o através, o meio por onde a experiência
irradia suas energias diáfanas, além da carne. Surge
entre imagem e presença, entre símbolo e realismo de sua
presença dramático/existencial. O corpo é veículo estético/
poético/conceitual/político/social de linguagem.
A performance não se limita às técnicas, não quer ser
classificada, ela quer ser sentida no presente de sua ação,
em todos os seus potenciais de transmissão e sensibilidade.
Assim, por sua necessidade, podemos perceber que o uso do
corpo na arte de hoje vem se expandindo usando sua diversidade
expressiva e política diante das muitas tentativas de
trapaça a que ele é submetido no universo capitalista. O
corpo precisa nos lembrar a condição de nossa existência
diante da brutalidade de nosso cotidiano hoje.”

“A utilização do corpo como meio de expressão artística
tende hoje a recolocar a pesquisa das artes no caminho
das necessidades humanas básicas, retomando práticas
que são anteriores à história da arte, pertencendo à
própria origem da arte... Superados os problemas de
forma e materiais, os artistas mostram seu próprio
corpo numa atitude de reencontro consigo mesmo.
Ao invés de uma religião capaz de impor sentido aos
atos, tudo ocorre como se no lugar do sagrado se
instaurasse uma atitude orientada pelo secreto”.
(Trecho extraído do livro A Arte da
Performance, de Jorge Glusberg)
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HOMENS DE PRETO
Série de performances inicialmente concebida em
2010 em que Marco Paulo Rolla, sob a máscara
escura e todo vestido de preto, se coloca em
uma situação de interface com algum objeto
mecânico e adere a uma relação direta com o
som, fazendo com que processos analógicos
ganhem novas texturas no diálogo com o
cenário tecnológico atual e reflitam engrenagens
da própria sociedade contemporânea.
No projeto Performance do Sesc Campinas,
o artista apresentou duas performances da
série, cujas ações transformam a situação em
diferentes memórias e símbolos, nas quais o
homem encara o vazio no invólucro tecnológico,
contrapondo este ao seu próprio corpo.
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Narciso
A performance mostra o Homem em seu cotidiano
cego, trabalhando na máquina, fazendo dela sua
extensão. Propõe uma reflexão sobre nosso espelho
digital, sobre a sociedade contemporânea e suas
mudanças de estado com seus aparelhos, máquinas
da vida, ativando campos sonoros através da
manipulação de um objeto de tecnologia nostálgica
e outro de tecnologia digital contemporâneo.

© Cintia Carvalho | A Prática de performance

© Thiago Moreira | Uma canção na vitrola

© Fernando Bisan | Narciso

Uma canção na vitrola
Um homem às voltas com os dilemas da própria
existência e da melancolia do mundo capitalista:
a presença nostálgica de uma vitrola faz com que
esse homem “burocrático” trabalhe a sonoridade
e experimente sua verdade emocional a partir
de sensibilidades que ativem seu corpo e o
do público no sentir além da musculatura.

© Fernando Bisan | Volumetrias
© Fernando Bisan | Volumetrias

VOLUMETRIAS
Reedição de “Volumetrias”, um experimento
de empilhamento/arquitetura de corpos
criada para a 29ª Bienal de São Paulo,
em 2010, que propõe composições e
recomposições entre corpos de artistas e
objetos retirados do seu contexto funcional.
Instalação
Instalação em processo, propositalmente
irresoluta, na qual móveis se organizam e
se desorganizam para compor uma situação
escultórica e instalacional em que a gravidade, o
rearranjo, o desmonte e remetiam a um estado
de passagem mutante, instável, nada seguro.
A prática da performance
Workshop preparativo para a prática da
performance. Contou com a exposição de
exemplos históricos e contemporâneos da
performance, culminando em uma etapa prática
para a preparação dos interessados e interessadas
na reedição do trabalho Volumetrias.

© Fernando Bisan | Volumetrias

Performance
Ação para a ativação e atualização da instalação,
na qual os corpos dos performers se integraram
à (des)organização dos móveis reforçando a
desconstrução da posição hierárquica entre sujeito
e objeto. A cotidianidade estável do posicionamento
dos móveis foi perturbada e sua inércia desativada
pelos performers que os colocavam em movimento.
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© Kora Prince | Mas eu não sou daqui... Eu não tenho amor

DE 11 A 16.11.2014
Sesc Campinas,
Largo da Catedral,
Rua 13 de Maio e
Praça Ruy Barbosa.
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Cecilia
Stelini
Formada em Artes Visuais (FAAP/SP) e Especialista na
mesma linguagem (UNICAMP), teve em seu trabalho inicial
forte orientação conceitual que a levou a participar das
JAC (Jovem Arte Contemporânea) de Walter Zanini no MAC/
SP. Atua como artista experimental produzindo projetos de
intervenções artísticas urbanas e performances e é membro
fundador do Grupo Pparalelo de Arte Contemporânea. Em
seu ateliê, AT | AL | 609 – lugar de investigações artísticas,
ministra cursos voltados para a produção prática, tais como
Desenvolvimento de Processos Criativos e Orientação de
Projetos. No espaço também são organizados programas
de residência para artistas brasileiros e estrangeiros,
palestras, debates, cursos e workshops ministrados por
outros artistas com assuntos pertinentes às artes em geral.
Participou e também atuou como curadora de projetos
coletivos como os recentes Movimentos Convergentes
1, na cidade de Limeira, em 2012; a segunda edição do
projeto MC2, na Estação Cultura de Campinas, em 2014;
ATOS em AÇÕES – Festival Internacional de Performances e
Intervenções em Campinas, em Limeira e Rio Claro, 2013.

PARA CECÍLIA STELINI,
PERFORMANCE...
“...é o encontro do corpo físico e seu perispírito,
troca de energia vital. A performance não representa
ideias e sim as apresenta. Não representa um
personagem mas apresenta a “persona” em confronto
com a “pessoa”. Impõe situações da própria vida
que dialogam com experiências vividas por outros;
outros que observam... que participam e que em
algumas ocasiões são impelidos a interagir.
Promove reflexões, catarses e compartilhamentos.
Aponta significados a significantes. Paradoxal,
envolve e repele a um só tempo. Performance...
é minha opção para expressar arte/vida.”

“…a grande função da arte é a comunicação, uma
vez que o entendimento mútuo é uma força a unir
as pessoas, e o espírito de comunhão é um dos
mais importantes aspectos da criação artística.”

© Jane Eyre Piego | Mas eu não sou daqui... Eu não tenho amor

(Trecho extraído do livro “Esculpir o
Tempo”, de Andrei Tarkovski)
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LUANA VEIGA

PARA LUANA VEIGA,
PERFORMANCE...

Bacharel em Artes Plásticas (USP), Mestre em Artes
Visuais (UDESC) e Doutoranda em Multimeios (UNICAMP),
é artista multimídia e, desde 2003, trabalha com
performance, vídeo, intervenções urbanas e projetos
curatoriais. Organiza o Grupo de Estudos em Performance
e Ações Poéticas, que busca reunir os artistas de
performance e estudantes interessados. Publica o blog
duasoutrescoisasqueeuseidela.wordpress.com, que
divulga a programação artística e cultural da cidade
de Campinas e região. Participou como artista ou
curadora de diversas exposições e mostras no Brasil
e exterior, assim como festivais de performances no
Brasil, outros países da América Latina e Europa.

“...é um campo experimental por natureza, e por
isso, não passível de ser delimitado. Quando digo
experimental quero dizer não apenas empírico, mas que
trata da experiência intensa, ou estética, tal como a
define John Dewey*. Em tempos de virtualização cada
vez maior das relações interpessoais, de aceleração
contínua dos fluxos informacionais, e da vivência
cotidiana interfaceada, a arte da Performance vem
como uma resistência. Resistência à imensa produção
de imagens, resistência às relações de consumo –
das imagens, dos objetos, inclusive os de arte,
das outras pessoas – resistência à aceleração
da vida. É a arte da presença, da intensificação
da experiência, que traz o artista, mas também o
público, para uma relação de maior consciência de
seu corpo, do tempo presente, permitindo, quiçá, até
mesmo uma outra percepção do tempo - como duração.”

“Eu te digo: estou tentando captar a quarta dimensão do
instante-já que de tão fugidio não é mais porque agora tornou-se
um novo instante-já que também não é mais. […]
Meu tema é o instante? Meu tema de vida. Procuro estar a par
dele, divido-me milhares de vezes, em tantas vezes quanto os
instantes que decorrem, fragmentária que sou e precários os
momentos – só me comprometo com vida que nasça com o tempo
e com ele cresça: só no tempo há espaço para mim. […]
Tu és uma forma de ser eu, e eu uma forma de te
ser: eis os limites de minha possibilidade”.

© Jane Eyre Piego | Mas eu não sou daqui... Eu não tenho amor

(Trechos extraídos do livro “Água Viva”, de Clarice Lispector)
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“Como a percepção da relação entre o que é feito e o que é suportado
constitui o trabalho da inteligência, e como o artista é controlado,
em seu processo de trabalho, por sua apreensão da conexão entre o
que ele já fez o que fará a seguir, a ideia de que o artista não pensa
de maneira tão atenta e penetrante quanto o investigador científico é
absurda. O pintor tem que vivenciar conscientemente o efeito de cada
pincelada que dá ou não saberá o que está fazendo nem para onde
vai seu trabalho. Além disso, tem de discernir uma relação particular
entre o agir e o suportar em relação ao todo que deseja produzir”
(Trecho extraído do livro “A Arte como Experiência”, de *John Dewey)

SÔNIA FARDIN

DORA MEIRELLES

Mestre em História Social pela unicamp,
é pesquisadora do Museu da Imagem e
do Som de Campinas, especialista em
organização de acervos visuais, curadoria
de exposições e projetos culturais, e
membro do CASC – Comitê de Apoio da
Sociedade Civil, da Comissão de Anistia,
e do coletivo Socializando Saberes
(socializandosaberes.net.br). Atua em
movimentos sociais nas áreas de memória,
direitos humanos e comunicação.

Graduada e licenciada em Artes Visuais
(PUC Campinas), trabalha como arte
educadora e desenvolve trabalhos autorais
no campo da performance, desenho,
pintura, escultura, vídeo e fotografia.
Realiza uma pesquisa sobre autobiografia e
experimentalismo na arte visual, com forte
discussão sobre o sagrado e profano.

SECHI
É artista visual, performer, poeta e curador
independente. Dirige o espaço cultural
alternativo Sechiisland em Rio Claro.
Realizou e participou de exposições
individuais e coletivas como artista
visual ou curador e, como performer,
de festivais pelo Brasil e exterior.

MIRS MONSTRENGO

LEA MORAES
Reside em Limeira e graduou-se em Artes
Visuais (FAAL). Desenvolve pesquisas em
arte contemporânea e constrói sua poética
através de ações que estabeleçam o diálogo
entre artista/obra/observador, realizadas em
diferentes cidades brasileiras e do exterior.

VITOR NASCIMENTO

CRISTIANO CEREJO

É graduando em Artes Visuais (UNICAMP)
e desenvolve trabalhos no campo
da performance e fotografia.

É graduando em Artes Visuais (PUC
Campinas), desenvolve seu trabalho no
campo da performance, tendo participado de
diversas oficinas e exposições em Campinas.

Artista visual e performer, é graduado em
Artes Visuais pela Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul. Desenvolve trabalhos
em variadas linguagens artísticas, com
enfoque no campo da performance,
graffiti e intervenções urbanas, tendo
participado de diversas mostras, exposições
e festivais no Brasil e exterior.

MATHEUS REIS

AUGUSTO MENEGHIN

DINORÁH INAYÊ

Graduou-se em Artes Visuais (PUC
Campinas) e atualmente leciona em
escolas e em seu ateliê, situado em
Araras, interior de São Paulo. Suas obras
estão constantemente em diálogo com
a palavra e o lugar da linguagem e são
criadas em diversos meios como a poesia
visual, o poema objeto, vídeos, desenhos,
pinturas, instalações e performance.
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ARTISTAS
CONVIDADOS

Graduando em Artes Visuais (PUC-Campinas),
atua como arte-educador e participa do
projeto “Arte nas Escolas”. Desenvolve
trabalhos artísticos em diversas linguagens
como a Performance, Intervenções e Land
Art, e participou como artista convidado em
diferentes exposições na cidade de Campinas.

É o nome artístico de Rafaela Harumi
Nakasone, estudante em Artes Visuais
(unicamp). Participou de exposições
coletivas no Brasil e no exterior.

CACAU TORRES
É graduanda em Artes Visuais (UNICAMP),
desenvolve ações e pesquisas no
campo da performance, intervenção e
fotografia, tendo ministrado oficinas de
performance e participado de mostras e
exposições. Fez parte do REBU – Grupo
de Estudos em Performa Atividade.

MATHEUS ALECCI
Graduando em Artes Visuais, vive e trabalha
em Limeira/SP. Desenvolve trabalhos
nas áreas de performance, intervenções,
fotografia, pintura, escultura e instalações,
dentre outros experimentos artísticos.
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Laboratório de Ações Performáticas
Encontros para a troca de experiências
sobre processos criativos em
performance com participação de
artistas convidados de Campinas e
região e de interessados em saber
mais sobre esse tipo de manifestação
artística e/ou desenvolver suas
próprias ações para o contexto
da cidade de Campinas.
Bate-papo – Memória, Cultura e
Pertencimento em Campinas
Bate-papo com a historiadora do Museu
da Imagem e do Som (Campinas),
Sônia Fardin, sobre a memória, cultura
e pertencimento na cidade. O batepapo será aberto aos interessados e
será realizado após a apresentação
introdutória da proposta do projeto aos
artistas convidados e aos inscritos no
Laboratório de Ação Performática.
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“Mas eu não sou daqui, eu
não tenho amor...”
Ações performáticas individuais e
coletivas criadas especialmente para
a realização nas praças do Centro
de Campinas. Flores, tecidos e giz
foram elementos comuns a todas
as ações, elaboradas a partir do
encontro dos artistas da região.
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De 10 a 12.12.2014
Sesc Campinas
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PARA LUCIO AGRA, NA PERFORMANCE...
“...o que interessa é a forma de produção de arte que salta sobre a separação
entre erudito e popular. Aquilo que não pertence necessariamente a nenhum dos
dois universos: Procuro trabalhar com a reversão da ideia de marginalidade ou
“periferia” – pois tento negociar o ir e vir da informação entre os antigos
referenciais da centralidade cultural e das margens. Procuro práticas artísticas
nas quais confluem as mídias em geral e a televisão em particular. Do circo
e do circo-teatro vieram diversos humoristas como Costinha, Zé Bonitinho, e
outros artistas com menor ou maior grau de bizarria. Foram foco do interesse
do cinema alcunhado de “marginal” do início dos anos 70 que, sob a severidade
da ditadura, construiu um discurso imagético-experimental que se valia do
escracho dos humoristas revelados pela chanchada dos anos 50 e transportados
à televisão, condenados à infindável repetição das mesmas gags. A conexão
entre os humoristas do tipo stand-up (hoje um gênero revertido sobre seu
próprio estereótipo) como José Vasconcelos e, no caso americano, Ernie Kovacs
e, mais claramente, Lenny Bruce, é evocada diversas vezes pelos artistas e
estudiosos da performance. Esse universo alimentou o imaginário de vários
artistas do Fluxus americano e de outros posteriores (sobretudo nos anos 80).

lucio agra é graduado em Letras (ufrj) e Mestre
e Doutor em Comunicação e Semiótica (puc-sp).
Colaborou com Renato Cohen (1956-2003) desde
1997, tanto artisticamente quanto como membro
da equipe de professores de Performance da
graduação em Comunicação das Artes do Corpo
na puc-sp, onde, além de atuar como Professor
Assistente do Departamento de Linguagens do
Corpo, lidera o Grupo de Estudos da Performance.

© Rogério Nagaoka | Strip tease reverso

Como artista, trabalha em torno de um mix
entre performance, poesia sonora e improviso
musical livre, tendo publicado diversos ensaios e
apresentado palestras e performances em diversos
festivais nacionais e internacionais. Atualmente
preside a Associação Brasil Performance (brp) com
intensa atuação desde 2010 (brasilperformance.
blogspot.com), articulando e organizando
diversos eventos de performance no Brasil.

No Brasil pode causar surpresa a evocação de figuras como Zé Bonitinho – com
uma participação intensa nos filmes mais experimentais do Sganzerla dos anos
70 – como artista fundamental da performance. O mesmo se pode dizer, indo mais
longe, da longa atuação dos jurados de programas de calouros, como Pedro de Lara
ou Elke Maravilha. As informações corporais/criativas de um Chacrinha (cuja ação
emerge do circo e do rádio), de Carmen Miranda, de astros e estrelas excêntricos
em maior ou menor medida, de Jards Macalé a Cauby Peixoto, de Moreira da Silva
a Serguei; a exploração radiante da diferença em Daminhão Experiença, Jayme
Figura ou Artur Bispo do Rosário são, em sua óbvia diversidade, pontos luminosos
que exprimem caminhos da performance no Brasil sem que necessariamente seja
dela que se trate, enquanto denominação caucionada pelo mercado artístico, pela
crítica, pelo público especializado.Trata-se talvez de produzir o desrecalque
da nossa posição colonizada que nos impinge a ideia de que todos esses artistas
nada teriam a nos dizer e pertencem tão somente ao ridículo transe da mídia.
Propositalmente misturo o que seriam “alhos” e “bugalhos”. Nas faixas de
prestígio, artistas multimídia com forte carga “performática” como Tom Zé
ou Jards Macalé, Sérgio Sampaio ou Raul Seixas, Ney Matogrosso ou Glauber
Rocha transitam por esferas de prestígio para as quais pode ser possível
aceitar Wilson Grey mas não Wilza Carla, Walter Franco ou Luz del Fuego
mas não o Profeta Gentileza (não aí), Edy Star ou a reacionária Dercy
Gonçalves. Já é possível aceitar José Mojica Marins como cult, mas ainda
fica de fora o machismo tosco de Zé Trindade ou Falcão, o desabrido sexismo
de Rita Cadillac ou a esculhambação de Tiririca e o “beijoqueiro”.
Meu trabalho em performance é um laboratório de fracassos, é a prática
do comportamento idiossincrático, é a estética da decepção, das soluções
extremas, do low tech orgulhosamente apresentado como high.”
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rogério
nagaoka
Graduado em Artes Visuais (FAAP) e mestre em
Poéticas Visuais (ECA/USP), Rogério atua como
artista visual, fotógrafo e educador em São Paulo,
desenvolvendo seu trabalho a partir das poéticas
da luz. Fundou o Espaço Coringa e Ateliê novo,
do qual é gestor. Foi docente em cursos livres
e técnicos de fotografia no senac e coordenou
diversos projetos artísticos no Brasi e exterior, como
o Integração/Action São Paulo/Quebec e Promptus
– Brasil:México. Realiza seus trabalhos com
ênfase em fotografia, exposições, performances,
instalações, ações públicas, publicações
artísticas e projetos, no Brasil e exterior.

PARA ROGÉRIO NAGAOKA,
PERFORMANCE...
“É uma ação artística. Uma manifestação
pronta no presente. Uma relação entre
pessoas. Uma forma de agregar linguagens,
impressões e expressões. Uma vontade
de revelar pensamentos por meio de uma
ação. Uma conduta livre da necessidade
humana. Uma faísca em ambiente gasoso.
Convergência dissonante do propósito
comprometido com a arte viva. A presença.
A transgressão da matéria e do comum.
Inundação dos sentidos. A surpresa e a
frustração. Uma ação de aprofundamento
da matéria ao revelar uma arqueologia
sensível sob as estruturas sólidas.”

“O que é próprio deste movimento [da performance], é que
é mais fácil encontrar um festival internacional nos lugares
periféricos (tais como a Romênia, a Eslováquia e a Coréia)
do que nos Estados Unidos. A Performance traça uma nova
carta de ações artísticas diferente de outras épocas.”
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(Trecho extraído do livro L’art ET son contexte [au
fait, qu’est-ce que l’art?], de Jan Swidzinski)

JOANNA BARROS

GERMANIA HEIBE

Formada em Artes do Corpo (puc-sp),
apresentou performances e participou de
exposições em São Paulo, Belo Horizonte,
Cidade do México, Kassel, Barcelona, Berlim
e Buenos Aires. Estudou artes visuais na
Alemanha e Espanha. Participa da organização
dos fóruns perfor, em São Paulo, desde 2010.

Atua como fotógrafa e educadora em São
Paulo. Participou de exposições naquela
cidade e também no Rio de Janeiro e em
Belém. Seu trabalho é direcionado à fotografia
autoral com autorretratos e performance.
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ARTISTAS CONVIDADOS

ROGÉRIO BOROVIK

© Cássio Quitério | Rogério Borovik em Pajelança
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Graduada em Artes (Unesp) e Mestranda
do Núcleo de Estudos da Subjetividade
Contemporânea (puc-sp), é dançarina e
performer. Pesquisa ações corporais, em
particular para o cabelo, autobiografia e reperformance. Já apresentou suas performances
em diversas capitais brasileiras e também
no Chile, Portugal, Espanha e Alemanha.
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GRASIELE SOUSA

Graduado em Artes (unicamp) e Mestre em
Comunicação e Semiótica (puc-sp), atua
como artista, curador e professor multimídia,
trabalhando com materiais analógicos e
digitais. Tem especial aproximação com
coleivos voltados ao uso livre das tecnologias
de comunicação e experimentação artística
e fez residência artística em duas instituições
holandesas no ano de 2009. Em 2012, fundou
o Instituto Volusiano de Artes Avançadas,
em São Paulo – voltado às artes, tecnologia
criativa, cursos, exposições e residência
artística – onde atualmente é diretor e curador.
programação
Intus Ire
Composição de ação que propõe
alteração visual do espaço com a
construção e quebra de uma parede
de gesso (dry wall), no intuito para
revelar uma arqueologia sensível a
partir de uma imagem que reside
por detrás dessa estrutura sólida e
que é revelada ao público. Ao final
do processo, o performer Rogério
Nagaoka se cobriu com o mesmo
material que encobria a imagem.
Strip-Tease Reverso
Ao despir-se e revestir-se,
Lucio Agra vai deixando roupas,
máscaras, objetos e adornos pelo
caminho, mostrando várias peles
e faces, até chegar na piscina,
que remete a passagem pelo
banho, pela água e pelas novas
perspectivas que deles derivam.

Encontros sobre
performance duracional
O encontro com Lucio Agra e
Rogério Nagaoka abordou a
prática e teoria sobre vivência
performática e pretendeu ser
um ponto de convergência e
aproximação entre pessoas e
artistas locais sobre a performance
durcional, tendo como referência
os trabalhos produzidos pelo
coletivo Black Market International
(blackmarketinternational.
blogspot.com.br).
Pajelança
Performance duracional/ocupação
no Galpão do Sesc com duração
de 12h ininterruptas realizada por
seis artistas que pretenderam
criar um ritual de intersecções
entre suas diferentes propostas
artísticas e a dos participantes
dos Encontros sobre Performance
Duracional, por meio da exploração
de materiais e reflexões sobre
a ação, o tempo e o espaço. A
performance contou também com
a participação de Alex Chêllet,
Caio Lion e Sophie Sugarplum.
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por Lúcio Agra

O que o projeto performance, no Sesc Campinas, vem fazendo
tem todo o jeito de virar algo histórico. Desde o fim de 2013,
o projeto vem contribuindo para arrancar a performance
brasileira da situação que costumo chamar de “grande arte
sonegada”. Ele a entende, à maneira de Renato Cohen,
como linguagem. “A especificidade da performance como
meio de expressão artística”: assim apresenta a visão que
pretende disseminar, nos catálogos mensais que hão de se
converter em um item de colecionador no futuro e, por que
não, uma publicação completa de todo o ciclo, como esta.
Não é coisa fácil. Há muita gente que prefere sustentar que
isso não é possível e o fazem de tal modo incisivo que também
já andei pensando em escrever um “quem tem medo da
performance?” O projeto do Sesc Campinas não tem. E enfrenta
preconceitos, visões de arte ancoradas no passado das velhas
gavetinhas, o medo, ou melhor, o pavor diante da diferença,
a “contribuição milionária de todos os erros”. Os responsáveis
pelo “Performance” sabe aquilo que muita gente, mesmo do
meio artístico de São Paulo, ainda ignora: que o que chamam
de equívoco já deixou de ser “estranho” há muito tempo, em
muitas partes do mundo. Inclusive no nosso continente.
A generosidade desse olhar está conectada com o que se
passa agora no mundo, o que é precioso considerandose a geral falta de percepção dos gestores culturais das
diversas instituições que hoje compõem o panorama cultural
brasileiro. Ao mesmo tempo, o projeto é respeitoso com o
público, no qual faz a aposta em favor da sua capacidade de
transcender os regionalismos e se conectar com o mundo.
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Saravá à
Performance no
SESC Campinas

O evento do qual participamos, eu, Rogério Nagaoka, Grasiele
Sousa, Joanna Barros, Rogério Borovik e Germania Heibe,
em 12 de dezembro, a “Pajelança”, foi corajosamente aceito
pelo programador que convenceu o Sesc da necessidade de
continuar a luminosa trajetória que já colocou, em meses
anteriores, nomes que hoje são conhecidos no azeitado
circuito nacional da performance, desde Marco Paulo Rolla
ao Cambar Coletivo, de Shima ao Desvio Coletivo (cuja
performance “Cegos” está “causando” mundo afora).
Em dezembro, no Sesc Campinas, aconteceu o que vem
sendo chamado de uma performance “duracional”: doze horas
ininterruptas em ações criadas ad hoc, com os repertórios
de cada artista, inspirados pelo jogo interrelacional do grupo
Black Market International, existente há 25 anos e que
agrega artistas veteranos de várias partes do mundo.
Me lembro que vivi uma situação semelhante, apenas bem
mais longa, quando, juntamente com o performer venezuelano
Ignacio Pérez-Pérez, fiz uma “turnê” performática por alguns
países europeus (Finlândia, República Checa, Suécia e Polônia).
As peripécias para viajar com poucos recursos incluíram
deslocamentos apenas com uma mala pequena para pegar
voos baratos, o que me obrigou a viajar com o figurino da
performance constantemente vestido. Minha bagagem se dividia
entre uma parte com minhas quinquilharias e outra com roupas
de baixo para trocar. A sensação de estar em performance
desde o momento que saí de São Paulo para os 12 dias de
viagem era um pouco desnorteante. Permanecer nesse estado
durante muito tempo é um esforço que requer muitas coisas. O
pessoal do BMI sustenta, através de um de seus participantes, o
alemão Jürgen Fritz, que são necessários três requisitos: aquilo
que chamam de “atenção” ou “atentividade” (attentiveness,
alguns traduziriam por “prontidão”), a ideia de estabelecer uma

interação, de explorar o espaço “entre”- o que os japoneses
chamam de “ma” - e o sentido da colaboração mútua.
Tivemos duras provas desses princípios durante o tempo em
que convivemos no quente espaço do Galpão do Sesc Campinas
onde, já de cara, não era possível reproduzir as condições
nas quais opera o bmi. Não só a temperatura, longe do frio
europeu. A incrível quantidade de ruídos, nossa propensão
natural para a festa, nossa dispersão crônica, nada disso
poderia ser visto como “defeito” e sim como fator simbólico
fundamental para entendermos nossa própria situação.
Participaram jovens artistas do México, da Inglaterra e
daqui do Brasil, todos os três conhecedores do repertório
que nós mobilizávamos. As conversas-workshops que
propusemos ao Sesc trouxeram essas pessoas que já
não precisavam que lhes contássemos o como fazer
desse desfazer dos modos costumeiros da arte.
Muitos dos que passaram pela área durante o dia podem ter tido
a sensação de completo caos quando na verdade se tratava de
uma complexa rede de camadas que nos custou semanas de
preparação. Não para “ensaiar” e “apresentar” algo. Antes para
escolher os materiais a serem levados – o que, continuamente, até
a véspera, fomos recolhendo. Mas para mapear ações possíveis e
a rede de conexões que estas poderiam vir a entreter com as que
o outro, surpreendentemente, nos trazia. Como numa luta marcial,
observávamos os “contendores” com a admiração que temos entre
nós e nos posicionávamos num diálogo de perguntas e respostas. Ou
então recolhíamo-nos a afazeres que mesclam de forma esquizóide
o cotidiano e a estranheza. Encher dezenas de sacos de lixo com
ar, desenrolar metros e metros de barbante, construir “esculturas”
expandidas com ovos, fitas de papel de máquinas de somar, areia,
objetos domésticos diversos, quebra-cabeças 3-D, cordas, arames,

roupas... Aplicar um deslocamento das coisas, da fala do locutor
da rádio ao balneário de fim-de-semana, do desfile de figuras
prototípicas do cinema de terror, faroeste ou ficção científica até
a condição meditativa do laboratório. São corpos em constante
estado de espera pela próxima possibilidade de movimento.
Na história dos “escândalos” que a performance duracional vem
construindo contam-se coisas como a sala do Grupo Fluxus,
logo na entrada da 17a Bienal de SP, no início dos anos 80 do
século 20, ainda com curadoria de Walter Zanini. Dick Higgins,
naquela ocasião, resolveu dormir no recinto da exposição para
escárnio dos que consideravam que aquilo não poderia ser arte.
Eram os mesmos que não compreendiam as anamorfoses de
Regina Silveira a partir de Duchamp ou a Xerox Art de um Paulo
Bruscky ou ainda a curadoria de Mail Art de um Julio Plaza.
Pois eu tive um pouco essa sensação ao fazer coisas
que ainda, surpreendentemente, podem provocar malestar nos que temem serem logrados por “espertalhões”
desse naipe. É possível às vezes, sentir aqui e ali, algum
desavisado por demais assustado com o que via.
Felizmente há as crianças. No dia 11, quando fiz minha
performance “Strip-Tease Reverso” na área da Comedoria do
Sesc Campinas, tive o prazer de ser o encanto da menininha
que me filmava em seu Ipad decorado com capa laranja. E,
no dia seguinte, na “Pajelança” recebemos a visita de um dos
poucos seres humanos que ousaram chegar perto de nós
e interagir, uma outra menina da qual já ouvi falar que faz
umas performances vez por outra. Esse encanto diz tudo. A
performance faz parte da “comunidade que vem”, é arauto da
crise das antigas definições e com isso anuncia a chegada de
uma exigente mudança nas concepções do fazer artístico.
(Dezembro de 2014)
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DE 28.01 a 01.02.2015
Sesc Campinas
e entorno.
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Amor
Experimental
RODRIGO MUNHOZ
Vive e trabalha em São Paulo, é artista, “(des)educador”, pesquisador
e articulador da Arte da Performance. Rompeu com duas graduações
(Educação Artística e Artes Visuais), para se dedicar a outro processo
destinado ao compartilhamento de propostas artísticas, conhecido
como “ULA” (Universidade Livre das Artes). Suas ações educativas
abordando a Performance/arte de ação transitaram por diversas
iniciativas ligadas a órgãos públicos estaduais e municipais (São Paulo),
atingindo públicos de diversas faixas etarias, em especial as crianças
e adolescentes, principalmente pelo Programa de Iniciação Artística
(PIÁ) da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e trabalhos na
Fundação CASA. Como artista, Munhoz participou de encontros e
festivais de Performance no interior e capital de São Paulo, e outros
vários estados brasileiros e também no México e Colômbia.
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AMOR EXPERIMENTAL é uma plataforma artística criada
pelo artista e “(des)educador” Rodrigo Munhoz que propõe
funcionar com ações individuais ou mediante a participação
circunstancial de convidados. Conforme explica Rodrigo,
”(...) A iniciativa é determinada a desenvolver uma série
de performances baseadas num conjunto de estratégias,
que se constituem através de uma abordagem apoiada
nas chamadas materialidades móveis. Esse processo
ocorre a partir do uso do “open source” na construção
de uma linguagem de programação de caráter livre,
visto que o Amor Experimental também se utiliza de
conceitos presentes na tecnologia da informação para
delinear suas ações: compartilha processos abertos em
contaminação (copyleft: livre participação e alteração
da ação por terceiros); adota o percurso “beta” (passível
de update-upgrade) como condutor, posto que se trata
de um trajeto suscetível a todo o tipo de transformação;
investiga processos que culminem numa performance
proveniente de uma interface intuitiva. No que concerne
aos aspectos operacionais, boa parte da materialidade
constituída caracteriza-se pela adoção da gambiarra
enquanto um modo de transição entre necessidade e valor.
Essa transição começa na medida em que cada ação se
serve de objetos caracterizados por uma funcionalidade
em low tech, descontextualizados de suas respectivas
atribuições originais: objetos em desuso, materiais precários,
abandonados... tudo sob a iminência de um novo contexto
poético, para o exercício de uma ação restauradora.
A ideia é abrir a “caixa preta” dos processos artísticos em
estado bruto, ao optar por uma performance que resulte
numa ação poética similar a uma oficina aberta. Cada
percurso investigativo, demonstra o desejo de conviver com
aquilo que é híbrido, seja na fronteira das ações informais
ou formais. Em suma, o Amor Experimental deseja gerar um
momento aliado a uma abordagem lúdica, que sirva como
um insumo potente, de modo que cada encontro favoreça
a alteridade e por conseguinte, presentifique tudo aquilo
que se pareça com uma energia poética e emergente.”
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PARA RODRIGO MUNHOZ,
A PERFORMANCE...

Ora, a afirmação de que a performance não possui
qualquer tipo de caráter é uma indicação de que ela
está morta ou inexiste, que achata a sua realidade
e transporta-a para o território da esquizofrenia,
da distância, da impossibilidade de absorção,
percepção e reconhecimento na esfera pública.
Não acreditar nisso é seguir a realidade normativa dos
fatos que considera a performance como algo fraco, sem
noção, sem conceito, sem maneira, destituída de significado,
atrelada a qualquer coisa sem valor, algo destinado a ocupar
os porões nas escolas,universidades, deepwebs... como
um apêndice de tantas outras linguagens ou lugares.
Portanto, não há como negar o desejo pela presentificação
da ação, pelo corpo em estado de acontecimento... e
esse acontecimento, essa pessoa...é a performance.”

“Os eventos contemporâneos de Performance Arte no Brasil criam, no
momento do súbito, no calor do instante e da pele, uma política entre
corpos, que se aciona no espaço do encontro entre diferentes sujeitos,
um esforço extemporâneo não apenas de circulação dos trabalhos,
mas de elaboração de diferentes passagens e desvios para o modo
como pensamos a Performance. Sua metodologia de emergência
de situações, proposições e discussões a partir do encontro alvitra a
própria potência que o olhar sobre o momento presente carrega”
(“Trecho extraído do Texto “Política Intempestiva-Extemporânea:
Do to de viver juntos em Performance”, do performer e pesquisador
André Bezerra, indicado pelo artista Rodrigo Munhoz.”)
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ARTISTA CONVIDADA
RECY FREIRE
Reside há 4 anos em São Paulo. Desenvolve sua pesquisa
essencialmente na rua, utilizando o espaço público como
uma plataforma de compartilhamento. Vê rua como esse
espaço de possibilidades para o encontro, onde a arte
é feita fora dos enquadramentos que a nomeiam.
É colaboradora das Plataformas Desvio e Amor Experimental.
Recentemente, realizou trabalhos em eventos ligados à Performance
em São Paulo, Ceará, Mato Grosso do Sul e também na Colômbia.

© Recy Freire | Arquitetura Disfuncional

“...é a arte da pessoa em emergência. Incauto é aquele que
pontua a performance como uma tabula rasa, desprovida de
um lugar para a pesquisa... um lugar ermo, onde perdura
o vazio, o inominável ou a esquizofrenia consentida. É
sabido que a performance é o indício do que refutamos...
desvio, fracasso, erro... além do contrário disso, bem como
do que ainda está para vir. Ela também é transgênero ou
degenerada, uma vez que escapa ao que é tido como normativo.
Quem se encarrega de praticá-la também sabe exatamente o
porquê dessa escolha, ainda que em aproximação, posto que
pretende colocar em ação, uma série de dados concretos
que atravessarão um determinado tempo e lugar... alheio à
ficção. Portanto, a arte da performance dialoga frontalmente
com os aspectos ou pistas presentes na vida contemporânea.

© Marcello Ferreira | O amor é phopho

Cabeza, I am your father
Performance baseada em uma luta com
uma massa feita de farinha de trigo. A
fricção gerada entre esses elementos
serve para acentuar o percurso da
ação atravessada pelas relações entre
adrenalina, resistência, força, dor, peso
e gravidade. O performer também
sugere o amor em choque com aquilo
que se coloca como indomável.
Arena Performance
Proposta que toma por empréstimo a
prática das arenas de luta, bem como
outras manifestações de atrito, desafios
ou “rachas”, como acontece na dança de
rua promovida pelo movimento Hip Hop.
O desafio em questão, pretendeu criar um
lugar para uma peleja, tal qual um valetudo, onde duas pessoas tentaram esgotar
as diferentes maneiras de se utilizar uma
série de materiais tidos como clichês no
arquivo recente da arte da performance.

© Luana Greve | Arena performance

© Marcello Ferreira | O amor é phopho

O Amor é Phopho
O performer permaneceu preso dentro
de uma estrutura de espuma e emitia
um grito seguido da retirada de um
fragmento de espuma, sempre que houve
o disparo de um sinal de alerta de uma
mensagem de amor no facebook.
O amor não deve esperar
Dois performers passaram o dia
recolhendo objetos no entorno do Sesc
Campinas. Cada objeto encontrado
era fixado aos seus corpos, de modo
que os mesmos se convertiam em
acumulados, impedindo um contato
aproximado. Ambos se encontraram ao
final do dia com a missão de efetivarem
um contato mais aproximado.

© Luana Greve | Arena performance

Arquitetura Disfuncional
Pretendeu-se arquitetar estruturas
temporárias com objetos inusitados e/
ou o mobiliário presente no próprio
Sesc, para gerar estranhamento no
corpo dos performers e frequentadores
do equipamento, em umauma espécie
de circuito ou playground efêmero.
Bolsa de valores
Uma tenda instalada serviu para a
“compra e venda” de ações entre os
performers e os frequentadores do Sesc.
Uma “moeda” baseada em pequenos
brindes e/ou objetos pessoais dos
performers serviu para um pregão de
propostas de ações pelo público.
Bate-papo – Mapeamento da
Performance no Brasil
Rodrigo Munhoz apresentou algumas
conclusões de suas iniciativas de
pesquisa de mapeamento sobre do
cenário brasileiro atual da performance
enquanto linguagem artística.
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© André Bezerra | Branco no Preto

DE 24 A 28.02.2015
Sesc Campinas
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coletivo es3
O COLETIVO ES3 foi criado em 2009 na cidade do Natal
(RN). Desde então apresentou seus trabalhos em diversos
circuitos de arte pelo país, percorrendo mais de dez
estados brasileiros. Se alguma definição lhe pudesse ser
conferida, seria apontado como um coletivo com grande
preocupação, tanto artística, quanto formativa e política,
com o corpo, nas dissidências, composições e ações deste.
ES3 ainda é produtor e criador do Circuito Regional de
Performance BodeArte, organismo de trocas e resistências
em performance arte na região Nordeste do Brasil.

ANDRÉ BEZERRA
Mestre em Arte da Performance (UFRN) e licenciado com
láurea em Teatro (UFRN), atua como professor, performer
e artista visual. Possui performances apresentadas em
festivais em diversos estados do páis e também em eventos
internacionais. Junto ao Coletivo ES3, é ainda realizador do
Circuito Regional de Performance BodeArte e formador no
campo da Arte da Performance. Sua pesquisa acadêmica
aborda a criação de coletividades na performance nacional
em seus espaços de encontro online e offline, a micropolítica
e ativismo na performance e arte contemporânea.

CHRYSTINE SILVA
Mestre em dança contemporânea e arte da performance
(UFRN) e licenciada em Teatro (UFRN), atua como
performer, professora, bailarina e artista visual. Integrante
do Coletivo ES3, possui performances apresentadas
em festivais em diversos estados do páis e também em
eventos internacionais, além de articular e realizar o
Circuito Regional de Performance BodeArte, em Natal.

PARA ANDRÉ BEZERRA E CHRYSTINE SILVA,
PERFORMANCE...
“... é o que se compõe na paisagem complexa e irredutível de ser/
estar aqui-lá-everywhere deste tempo, a excepcional instabilidade das
poéticas de morte e vida, a inadequação às formas, a inconformidade
da gordura e dos músculos afetivos, as indóceis subjetividades, as
indisciplinadas intimidades, o extrapolar das epistemologias, a
ritualização do indomável dia-a-dia, os buracos negros ao lado das
luzes do biopoder, o que diferentemente somos e deixaremos de ser.
... insistência como subjetividade questionadora e aberta ao
contexto que o cerca. É sobrevivência como modo de existência que
não pode ser desconsiderado em sua presença. É pesquisa como espaço
em que a arte não é o que se diz, ou o que se tem por afirmado,
mas uma relação que se estabelece em presença, entre corpos.
... é fazer um arte, como dizemos aqui no Rio Grande do
Norte, coloquialismo que quer dizer “colocar em posição
de risco o corpo”; a performance é uma arte cuja economia
é de afetos e a ecologia de performers que insistem em
sua produção nos mais diversos pontos do Brasil.
... é circuitar, criar passagens entre diferentes fluxos de vida e
percepção, é uma ação de contaminação. É paixão alegre, que como
coloca Spinoza, aumenta a potência de agir no mundo. É duna móvel
e é poeira, é coadunar e desintegração. É uma prática incorporada
e contaminada em sua significação pelos corpos que nela criam.
Desde de a esquina do Brasil, em Natal (RN), e em direção a
tantos pontos mais, a performance é BodeArte, corruptela de
Body Art, pois é como o bode, que resiste às adversidades
da escassez. A performance resiste e se alimenta de toda
matéria, e nutrida desta se mantém em ação, e berra seu
berro de vida onde não se esperaria que vida houvesse.”
“Ao contrário das fronteiras impostas por um estado/nação, as fronteiras no nosso
“país da performance” estão abertas para os nômades, os imigrantes, os híbridos e os
desterrados. Nosso país é um santuário temporário para outros artistas e teóricos rebeldes
expulsos de campos mono-disciplinares e comunidades separatistas. A performance
também é um lugar interno, inventado por cada um de nós, de acordo com as nossas
próprias aspirações políticas e necessidades espirituais mais profundas; nossos desejos e
obsessões sexuais mais escuras; nossas memórias mais perturbadoras e nossa incansável
busca da liberdade. No momento em que eu termino este ponto, eu mordo a língua
ao me descobrir muito romântico. Sangra. É sangue real. Meu público se preocupa”.
(Trecho extraído do livro “En defensa del arte del performance”, de Guillermo Gomez-Pena)
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© Cássio Quitério | Equilíbrio

Equilíbrio (Há equilíbrio quando se move de si?)
Os dois performers do Coletivo ES3 criaram
dois espaços que põem em conflito
vontade e ação, esforço e objetivo.
A ideia de equilíbrio foi investigada nessa
performance através do espaço de ação
do corpo: é possível permanecer em
equilíbrio estando num mundo e sendo um
corpo que não cessa de mover-se de si? É
possível saber se o corpo está em equilíbrio
quando desejo e realidade, esforço e ação
não concordam mais um com o outro?
O que é performance?
André Bezerra pediu ao público que sorteasse
e levantasse aleatoriamente placas com
diversas nomenclaturas de performance.
Defronte a uma mesa com toda sorte de
materiais instalados, o performer propôs então
um arranjo e uma ação decididos naquele
instante, criando no momento uma resposta
possível ao recorte da performance convocado
na placa. O nome da ação referencia a obra
“Performance: Teoria e Prática”, de Esther Ferrer.

© Jane Eyre Piego | Equilíbrio

Branco no Preto
Performance criada a partir das experiências
da artista Chrystinne Silva com seu próprio
corpo: brasileiro, mestiço, indefinido. Diante de
uma passagem de sua certidão de nascimento
que a descreve como “branca”, de seu pai
negro e sua mãe branca e de suas fortes
descendências indígenas, a performer desenha
as linhas de seu próprio corpo rasgando uma
fina e falsa pele branca e revelando sua cor
e presença, nascida da miscigenação entre
diferentes etnias, diferentes linguagens.
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© Chrystine Silva | O que é performance?

© Chrystine Silva | O que é performance?

Movimento-Momento – Fragmentos no Tempo
A partir de imagens criadas pelos performers
através de um dispositivo de scanner, o
público foi convidado a criar suas próprias
figuras criando expansões, encolhimentos,
intervalos, pausas, imagens do corpo
editadas pela ação em performance que
incorpora o meio fotográfico.

© Chrystine Silva | O que é performance?

© Chrystine Silva | O que é performance?
© Coletivo ES3 | Movimento-momento

© Chrystine Silva | A história não nos ensinou nada

A História não nos ensinou nada
O performer batalhou com sua própria presença
no mundo para perguntar: o que sabemos nós
de nós mesmo? O artista buscou parar um
instante para acionar uma possibilidade diferente
de relação entre corpo, sujeito, indivíduo e
história de todas as coisas, propondo um olhar
distinto sobre como somos descendentes de
cada pequeno evento que nos precedeu no
universo, no mundo, no continente e no país.
Performance: Corpo-Experiência
Oficina teórica e prática a partir de
apontamentos referentes ao caráter específico
da criação artística em performance e seus
diferentes enfoques e possibilidades.
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© Thiago Moreira | Birutas ao vento

DE 26 A 28.03.2015
Sesc Campinas e
entorno, Largo do
Rosário, Avenida
Francisco Glicério,
Largo da Catedral
e Rua 13 de Maio
(centro de Campinas)
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Corpos
Informáticos
BIA MEDEIROS

Surgido em 1991 como um grupo de pesquisas e
intervenções urbanas, CORPOS INFORMÁTICOS vem
desenvolvendo produções artísticas de acordo com
referências conceituais próprias e efetuando reflexões
e práticas relacionadas à performance, pensando a
presença das técnicas e tecnologias frente a um corpo
que, jogado na cidade, se redimensiona. Vinculado ao
Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília
(UnB), Corpos Informáticos é atualmente composto pelos
artistas e pesquisadores: Ayla Gresta, Diego Azambuja,
João Paulo Avelar, João Quinto, Mariana Brites, Mateus
de Carvalho Costa, Bia Medeiros, João Wesley, Maria
Eugênia Matricardi e Natasha de Albuquerque.

Possui doutorado em Arte e Ciências da Arte
(Pantheon-Sorbonne) e pós-doutorado em
Filosofia no Collège International de Philosophie
(Paris, França). Atualmente é professora
associada da Universidade de Brasília.
Tem experiência na área de Artes, com ênfase
em Artes Visuais, atuando principalmente em
arte contemporânea, arte e tecnologia, arte e
performance e composição urbana. Integra e
coordena o Corpos Informáticos desde 1992.

“Corpos Informáticos pesquisa a capivara, se interessa
pela ornicofagia efetuada em hordas, joga guileta,
baleba, bilosca, biloca, bila, birosca, bolita, bugalho,
búraca, búrica, bute, cabiçulinha, clica, firo, guelas,
peteca, pirosca, ximbra, filistrinho, boleba, bolega ou
bola-degude, pula corda e pensa os gases, ou melhor,
a possibilidade de uma eletricidade gasosa”.

MARIA EUGENIA
MATRICARDI
É mestranda em Artes (UnB) com foco de pesquisa
na linguagem da performance. Dentre outras
importantes exposições e eventos, participou como
artista do evento Performance Corpo Política e
Tecnologia, realização do grupo Corpos Informáticos.

NATASHA DE
ALBUQUERQUE CORREA

© Fernando Bisan | Relação com as coisas

É artista plástica e trabalha com composição
urbana, performance e exposições, buscando
aspectos relacionais e interativos da arte.

JOÃO WESLEY STOPPA
CÂNDIDO JUNIOR
Artista plástico, desenvolve pesquisas
sobre videoarte e desenho. Trabalha com
composição urbana e performance.
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“... coloca todos os sentidos e os sentidos em jogo, no jogo.
Corpos Informáticos faz isto através da fuleragem.
Arte não cabe em caixinhas, não cabe em galerias, não cabe em
prêmios nem em editais. Arte é reflexão, inflexão, proposição
e até despacho. Ela escoa, não se fixa nas paredes. Não tem
moldura nem prego que a segure. A moldura é dura, mas também é
doce e obedece, chiclete. O prego fere e deixa marcas na parede,
mas não nos corpos e suas mentes. Nestes deixa afetações.
Os espaços institucionalizados de e para a arte são como molduras,
prendem e a separam dos ventos que rondam. O que está separado fica
parado no prato servido. Os olhos comem, mas não ousam cheirar ou
se debruçar. Os olhos só veem. E como ver se tornou tudo em nossa
sociedade, inclusive se bastando a si mesmo, muitos creem que ver
basta. A performance indaga coloca todos os sentidos e os sentidos
em jogo, no jogo. Corpos Informáticos faz isto através da fuleragem.
A arte que saiu da galeria fugiu de casa, deixou a escola, foi
aprender na rua que um mais um pode ser Chernobyl ou Fukushima.
Descobriu que exceção, exatamente por ser exceção pode ser excessão,
exceção, e-sessão, ex-cessão, esse são, aquele doente, dente sem
canal, canal sem água, água reconstituída e memória de poluição.
Corpos Informáticos vai para a rua, se distrai e caminha como os
errantes. Não tem percurso nem roteiro. Se o tiver o perde, é
aberto ao público. Teatro de rua é teatro, fala unidirecional, tal
qual a televisão que nos deixa presos nos sofás, inertes, puro
lixão onde se derramam sons e imagens que convidam apenas a ver e
a se calar. Arte que fugiu de casa deixou a escola, foi aprender
na rua, aprendeu que precisa ser aberta à participação do que
não mais chamaremos de público. Ela é aberta aos iteratores.
Iteração é repetição do processo, mas esta repetição é entendida
como reformulação, reinvenção, reformulação. São iteratores
aqueles que participam ativamente de um processo proposto,
porém, não tendo a priori um resultado definido, um tempo
previsível de duração, um espaço fixo de realização.
Queremos prosseguir, não queremos entrar, detestamos comprar, alugar.
Queremos pedir emprestado. Queremos desligar, mudar de canal,
atravessar o canal de barco ou a nado. Queremos perder, desviar,
assobiar, andar como crianças, gastando os sapatos de propósito.
O que há? Pôr-do-sol, cheiro de goiaba, vento e maresia, show de
jazz de graça na praça e seu olhar no meu cangote: fuleragem.”
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© Bia Medeiros | Birutas de Lamber vento. Desfi(L)ando

PARA O CORPOS INFORMÁTICOS,
A PERFORMANCE...

“Performance: grito infiel expelido direto das vísceras para
o oco do espaço, capaz de viagem no tempo. Encontrar o
espaço da infidelidade exige um se sentir não turista, não olhar,
penetrar, não chupar chiclete, morder a fruta toda e deixar as
sementes pularem para os buracos de vazamento da cidade.”
(Trecho retirado do texto de Maria Beatriz
Medeiros, Arte, performance e rua. Revista
Arte e Filosofia, 12ª edição, Julho / 2012.)
“A fuleragem (sic) mente, engana e trai: cabe em galerias,
em prêmios, ganha editais e até escreve livros. Arte
e principalmente performance, e performance com
tecnologia, trata, maltrata e distrai e destrói a tecnologia.
Isto é, usa-a no sentido inverso de sua positividade
técnica. Infidelidade. E a primeira técnica traída é a
linguagem, aquela vazia, repetida, cheia de palavras
engessadas que repetem e se repetem indefinidamente,
perdendo o sentido e principalmente os sentidos (...) ”
“ (...) A performance não é ficção nem representação. Ela não
apresenta, ela presenta, presentifica, torna presente algo que
antes não estava posto. A arte pode ser ficção. A performance
à qual nos referimos não é ficção: ela joga na cara o real
irredutível a representações: hacker. Daí resulta a dificuldade de
transformar em linguagem aquilo que é gás: puro movimento
que não assenta, não se acentua nem pode ser sossegado.”
(Trechos retirados do texto de Maria Beatriz
Medeiros, Corpos Informáticos. Performance,
corpo, política. Brasília: PPG-Arte/ UnB, 2011.)

Birutas de Lamber Vento. Desfi(L)ando.
Desfile/dança desfiando corpos com birutas e
gestos inusitados ao vento gerando (e)vento.
Os espectadores são convidados a participar
dançando danças conforme propôs Nietzsche.
“Pelo canto e pela dança, o homem manifesta
seu pertencimento à uma comunidade superior:
ele desaprendeu a andar, a falar e, dançando,
ele está a ponto de voar pelos ares. Seus
gestos dizem seu feitiço. [...] ele se sente deus,
ele circula extasiado, suspenso, assim como
viu em seus sonhos os deuses andarem”.
Trecho extraído do livro “O nascimento
da tragédia”, de Friedrich Nietzsche)
Performance e Corpos Informáticos
Palestra em que a pesquisadora e artista Bia
Medeiros falou sobre a trajetória e a proposta
do Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos,
que é reconhecido historicamente por
inserir tecnologias nas artes performáticas,
enfatizando a questão da presença e do ao vivo.

© Carlos Bassan | Bloco de sensações

Birutas de Lamber Vento
Corpos Informáticos desfilou, distribuiu
birutas para transeuntes e espaços.
Bloco de Sensações
“Blocos” infláveis onde cabem pessoas, que
podem correr, rolar, mergulhar: atividade lúdica.
Relação com as coisas
Brincadeira com 77 pintinhos amarelos
de corda. A proposta foi interativa:
cada espectador recebeu um pintinho
e participa das ações propostas.

© Cospos informáticos | Unhas desfeitas

© Thiago Moreira | Birutas de Lamber vento

Unhas Defeitas
Corpos Informáticos (de)faz as unhas, isto
é, pinta em volta das unhas com esmalte
de unha. O resultado plástico indaga
sobre a beleza estereotipada da mulher
contemporânea. Corpos Informáticos
propôs aos espectadores, passantes,
interessados que estes deixem (de)fazer
suas unhas e/ou (de)façam suas unhas.
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© Lucas Vega | Frágil contato

DE 16 A 19.04.2015
Sesc Campinas
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Wagner Rossi
Campos

PARA WAGNER ROSSI CAMPOS,
PERFORMANCE...
“... é um outro em mim que pede passagem. Nada que
seja mais do que sou, entretanto é o novo, a promessa,
o divino campo de possíveis. É do infinito que tudo
pode surgir e esse corpo meu, que nem meu é, deixase contaminar pelo presente enquanto se morre nele.

Artista multidisciplinar, WAGNER ROSSI CAMPOS
desenvolve um trabalho processual e criativo que tem
o corpo como elemento ativador de uma investigação
que abrange a arte da performance em campo aberto e
transdisciplinar. A relação entre o corpo vivo e os espaços
institucionalizados da arte contemporânea - exposições e
mostras de arte, galerias, museus etc. - é um dos interesses
do artista mineiro, já que não se pode pensar em corpo/
artista eliminando suas contradições, desvios, errâncias
e devaneios como presença política questionadora.

É o vazio do caos apropriando-se de um tempo/espaço –
superfície – a saturar cada molécula, átomo, partícula
quântica desse outro momento que ainda está por vir
no exercício do fazer. Transformar – transformance.
Acontecimento de ativação eletromagnética
que me proporciona ser um momento do mundo,
perfurando cada segundo de tempo, cada composto
já exaurido de si, cada milímetro desse corpo
já saturado de uma presença que é ausência.

Nascido em 1966 em Belo Horizonte (MG), Wagner
é Mestre em Artes pela Escola de Belas Artes
da UFMG – EBA, tem graduação em Gravura e
Licenciatura em Desenho e Plástica na mesma escola,
e é também pós-graduado em Artes Plásticas e
Contemporaneidade pela Escola Guignard – UEMG.

Espiritual, carnal, ente sensível, profundidade entre,
superfície da pele, trocas cósmicas, alimentação
selvagem, silêncio, tempo e espaço como consciência,
vida ativa, corpo animal, sentidos aflorados,
esquecimento, ancestralidade, ritual, curandeiro
do mundo interior, transformer... Performance ar

Criador e realizador do projeto PERPENDICULAR desde
2009, Wagner desenvolve trabalhos em que o lugar do
artista se desdobra em múltiplas identidades – pesquisador,
artista, curador, organizador de evento, trasformer,
xamã, escritor, branco, negro, índio, brasileiro...

o morrir!”
Já organizou e participou de eventos em diversas capitais
brasileiras e, no exterior, em países como Colômbia,
Chile, Equador, Espanha, Alemanha e Portugal.

(Trecho escrito por Fausto Grossi, performer italiano, e
retirado do livro PERPENDICULAR Casa e Rua, 2012)

© Lucas Vega | Alguma identidade

“A pintura, a escultura, a fotografia, a música, a
dança, o cinema, o teatro, os esportes, a mímica, a
culinária... Tudo isso não é performance. A performance
é a alquimia de todos estes meios e mais.
Considero a prática da performance como o ato de respirar. Com
isto quero dizer que a performance é uma necessidade vital.”
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PRESENTE
por Wagner Rossi Campos

© Lucas Vega | Alguma identidade

© Rodrigo França | Um múltiplo

No conjunto de performances chamado “Presente”, as ações foram
construídas ininterruptamente a partir da aproximação entre
objeto e corpo. No contexto, como pano de fundo, a 31ª Bienal de
São Paulo – Obras Selecionadas tornou-se o objeto do artista.
Durante o desenvolvimento e construção da arte, o corpo (do
artista) se aproxima do objeto (espaços interiores da exposição
da Bienal), desdobrando-se em ações, com objetivo de provocar
atritos nas tensões que a arte da performance cria incorporada
a outros espaços instituídos como arte contemporânea.
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“A proposta que apresentei ao Sesc Campinas, como convidado
para a 18a edição do projeto PERFORMANCE, teve como estrutura a
construção de uma ocupação/presença que não apenas acolhesse
meu corpo vivo mas, também, uma continuidade de ações e práticas
que dialogasse com o espaço e minha pesquisa através de elementos
pré-escolhidos – plantas, cadeiras, pratos, cama, tecidos – tornando-os
continuidade e ambientação propicia ao desenvolvimento do trabalho.
Durante os dias em que estive PRESENTE, estes elementos ampliaram as
possibilidades de troca entre meu corpo e a estrutura física/arquitetural,
simbólica e sensível do espaço, ampliando as conexões corporais, seus
modos de transformação e reelaboração da dinâmica local. Afinal,
um corpo não está só em sua presença, e todos os elementos que o
circundam são, de alguma forma, absorvidos nessa experiência do corpo.
Para o Sesc Campinas, não apenas estive em diálogo com a estrutura
do recorte da 31a Bienal de São Paulo – Obras Selecionadas, mas
desejei incluir elementos físicos/simbólicos próprios, para que uma
outra percepção do meu corpo e seus desdobramentos no espaço
real/virtual pudessem ser ativados e potencializados. Isso de fato
ocorreu, e a experiência de presença não apenas se restringiu a
minha pessoa, mas a essas ocupações espaciais. De alguma forma,
instalações e desinstalações ocorreram durante todo o tempo
nesses 4 dias, o que se configura como extensão de um corpo que
compreende o espaço como algo vivo e em transformação constante.
Não apenas um corpo humano se modifica nessa troca, mas
toda a estrutura visível que, inevitavelmente, investiga e
aprofunda forças invisíveis e energias eletromagnéticas”.
(Maio de 2015)

Um Múltiplo
Ação/ocupação com cadeiras e outros
objetos propondo uma reflexão sobre o
lugar do artista e do espectador diante de
uma mostra de arte, ativando presenças
poéticas no vazio de suas inutilidades.
Frágil Contato
Vinte pratos estiveram empilhados
sobre uma cadeira. O performer pegou o
primeiro prato... Suspenso, entre a boca e
a parede, o prato caiu ao chão após certo
tempo. A sequência se repetiu durante
toda a performance. Um rastro de cacos
brancos preencheu todo o espaço.
Alguma Identidade
Performance específica em que o artista
propôs uma interação com o conteúdo
relativo à configuração da exposição 31ª
Bienal de São Paulo – Obras Selecionadas.

© Rodrigo França | Um múltiplo

Território de Obra ao Acaso
- Dormindo no Recorte
O artista pernoitou dentro do espaço
expositivo refletindo sobre o sentido da
permanência do corpo vivo como obra
e rompendo limites no que se refere ao
lugar regulamentado e asséptico de uma
galeria de arte. Fragmentos da experiência
noturna foram disponibilizados ao público
a partir de registros e fotografias expostas
em TVs na manhã do dia seguinte.

© Ronan Gonçalvez | Perpendicular

PERPENDICULAR
Projeto de arte contemporânea focado
nas manifestações artísticas efêmeras –
expressões performáticas, intervenções
urbanas, instalações processuais. O projeto
tem como intenção intervir em espaços
urbanos – praças, ruas, cidades, bairros – e
territórios artísticos – museus, galerias
de arte e instituições artísticas – ativando
redes colaborativas de expressão capazes
de ampliar as relações entre artistas,
curadores, pesquisadores, estudantes e
público em geral. Em suas investigações
territoriais o projeto já aconteceu no
apartamento do artista, em uma livraria,
em galerias de arte, museus, numa favela
(barragem Santa Lucia, BH) e, também, em
diferentes capitais do país e no exterior,
assim como dentro de outros eventos de
arte no Brasil, como a 31ª Bienal de São
Paulo, que reuniu durante quatro dias, em
2014, mais de 50 artistas da performance
no Pavilhão do Ibirapuera. Em Campinas,
Perpendicular foi realizado em duas tardes
ocupando o espaço expositivo do Sesc.
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© Fernando Bisan | LiquidificAção

DE 19 A 24.05.2015
Sesc Campinas
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Paulo Bruscky
Nascido em 1949 no Recife, cidade onde ainda vive
e trabalha, PAULO BRUSCKY é um artista voltado
desde os anos 70 para as ações da vanguarda e do
experimentalismo. Tem realizado desde então projetos de
performance, instalação, intervenção, fotolinguagem, vídeo
e linguagens multimídia. Pioneiro na utilização de mídias
contemporâneas, como a arte postal, audioarte, videoarte
e xerografia no Brasil, Bruscky é considerado pela crítica de
arte um dos maiores artistas conceituais na arte brasileira e
o conjunto de sua obra contribui diretamente aos campos da
performance e intervenções urbanas desde a década de 70.
No campo da performance, Bruscky se vale dos mais
diversos aspectos e recursos do início de sua carreira até
os dias atuais. Desde o início de sua carreira, o artista vem
abordando e dialogando com as configurações políticas,
sociais e culturais, com ações na cidade como Arte
Cemiterial (1971), em que o artista organiza o seu próprio
enterro/o enterro da exposição a partir de um santinho
de oração; O que é arte? Para que serve? (1978), passando
pela utilização do fax, xerox, foto e vídeo para a realização
da chamada live art e, mais recentemente, utilizando até
recursos relacionados à área médica, como no conjunto de
obras Meu cérebro desenha assim, Sentimentos: Um poema
feito com o coração, Autum Radium Retratum, entre outras.

“O pensamento utópico é o pensamento do possível, que
anuncia-se no real e nele encontra um começo de realização,
caso contrário não tem sentido nem atração”
(citação sugerida por Paulo Bruscky com autoria
atribuída ao filósofo francês Mikel Dufrenne)

“O nome live art não vem só do fato de envolver participação. Esta
forma de arte também foi chamada live porque tinha a intenção
de ser tirada da vida, da existência cotidiana. Este aspecto do
dia-a-dia é expresso em objetos – mesmo os mais corriqueiros
– e nos fatos inopinados da vigília e nas fantasias inconscientes
do sono, unindo, dessa forma, casualidade com casualidade.
Live art é o que falta ao enviromment de alguns artistas”.
(Trecho extraído do artigo “Performance Dadá e Outras
Performances”, publicado no Suplemento Cultural Diário Oficial
do Estado de Pernambuco – Ano X – outubro de 1996, Recife)

Para Paulo Bruscky,
a PERFORMANCE...
“... É O TRANSE DAS ARTES.
Na performance o artista plástico torna-se um
performer e não precisa ser um ator. Uma definição
interessante é a do artista performático Guto
Lacaz: “A performance é o teatro de artista
plástico”. A performance agrupou artes plásticas,
música, teatro, dança, cinema/TV e literatura.
Tão antiga quanto a história da humanidade, é na
carnavalizAÇÃO que a performance assume, de uma
forma prática/contínua, a definição do crítico de
arte Frederico de Morais ao dizer que “o corpo é
o motor da obra”. Num palco chamado Pernambuco,
a performance também é PERNAMBUFORMANCEFOLIA:
cada folião é um performático, inventando gestos,
quebrando conceitos, criando estéticas, mesclando
linguagens, assumindo/teatralizando o seu
“personagem”, rasgando/vestindo suas “máscaras/
fantasias”, sentindo/sonorizando/percebendo/
seduzindo/vivenciando/dessacralizando/exaltando
com seus objetos inusitados e “dançando” todos
os ritmos: do “Silêncio” de John Cage ao Mangue
Beat de Chico Science. São raças de todas as
“cores”, grupos de todas as “classes”, canteiros
de “flores” da pele, são “esculturas vivas”,
são todos os corpos como forma de “artevida”
Um “viva!” em homenagem ao nosso genial artista
Aloísio Magalhães, para os Parangolés das Capas
de Hélio Oiticica, ao saiote de Flávio de Carvalho
(pioneiro da performance no Brasil), José Roberto
Aguillar e a sua Banda Performática, Lígia Clark
e o Corpo como Casa, Jomard Muniz de Brito e suas
Ações Poéticas, ao querido rio CAPIBAribe, aos
boêmios do rio BEBEribe e a todos os anônimos
que com suas mise-en-scène dos instintos vivem
e transmitem os sentidos do carnaval”.
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Paulo Bruscky em vídeos e registros
Exposição de 4 programas de
videoperformances e registros de ações
feitas por Paulo Bruscky ao longo de
sua carreira artística, que teve início da
década de 60 e continua até hoje.
Seleção Paulo Bruscky –
Sessão Comentada
O artista Paulo Bruscky selecionou,
apresentou, comentou e respondeu
questões do público sobre algumas de suas
ações mais relevantes para a discussão
da arte na contemporaneidade a partir
de registros em vídeo e imagens feitos
entre a década de 1960 e os dias atuais.
Encontros com Paulo Bruscky
Bate-papos e dinâmicas coletivas com
o artista pernambucano Paulo Bruscky
abordando a experimentação na arte
contemporânea, o acervo do artista, sua
obra e o contexto político em que foi
produzida, o uso de diferentes mídias,
a a performance e outros assuntos.
PERFORMANCES
Memórias
“Performance realizada com frases escritas
na tela, com tinta que vai evaporando/
sumindo com a ajuda dos dois ventiladores
© Fernando Bisan | Memórias

O que mais me interessa nessa ação, é
o registro na memória. Trabalho com os
sólidos, os líquidos e os gasosos, com a
esperança, a nacionalidade e a solidão. Se a
vida é efêmera, por quê a arte não pode ser?
AR-TE”
(Paulo Bruscky)

Esta performance é uma homenagem
ao genial livro de artista/assemblage
“O Perfeito Cozinheiro das Almas deste
Mundo”, de Oswald de Andrade”.
(Paulo Bruscky)
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© Fernando Bisan | Sessão comentada

“A literatura, através de minha participação
no Poema/Processo, no final da década
60, e na Poesia Visual, no início dos
anos 70, principalmente através da Arte
Correio, sempre esteve presente em minha
produção. Esta performance também está
relacionada com a do Poema Lingüístico.
Liquidificando texto/imagens, criamos uma
nova leitura para elas: PaLarvas-ImaGens,
contando com o acaso de/forma aleatória.
Os meios são as massa/gens?

© Fernando Bisan | LiquidificAção

LiquidificAção
Produção de poemas visuais junto aos
frequentadores do Sesc a partir da
liquidificação de papéis e outros materiais.
O produto/mistura foi acumulado em uma
caixa de acrílico transparente virando
poema visual. A performance gerou a
instalação LiquidificAção, assinada por
Paulo Bruscky e composta pela colagem
no cubo de acrílico e um liquidificador

Poema Linguístico
O artista carimbou cores com a língua,
gerando uma composição visual aleatória.
“Esta ação performática tem toda uma
relação com minha trajetória por tratar da
questão semi/ótica da língua/gem, presença
constante nas minhas obras, a exemplo
de LógicAcaso, PaLarva, Vervendo, Cópia
Conforma Original, entre tantas outras”.
(Paulo Bruscky)

© Fernando Bisan | Poema linguístico

© Fernando Bisan | Poema linguístico

© Fernando Bisan | Poema linguístico

© Fernando Bisan | Poema linguístico

LÍNGUA/GENS
“Antes de nascer, nós temos duas línguas,
durante certo tempo em que estamos no
ventre materno, a língua existe em nossa
boca como dois órgãos, e não apenas como
um: a metade direita e a metade esquerda.
Essas metades unem-se por uma linha
média, que hoje podemos perceber na
nossa língua como uma ligadura, um risco,
um pequeno sulco a delimitar o centro do
órgão. As duas metades se juntam e formam
eles a nossa língua única, mas cada antiga
metade continua contando com o seu próprio
feixe de nervos e eles se comunicam com
o nosso cérebro independentemente.
Me mostra tua língua e eu te direi quem és”.
(Paulo Bruscky, escrito em 1996)
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© Flávio Rabelo | Se...

© Nathalie Fahri | Dupla-reperformance

DE 19 A 30.06.2015
Sesc Campinas

© Rodrigo Munhoz | CabelódromaX

© Jorge Etecheber | Resíduos
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PERFORMANCE
em Encontro
© Felipe Bittencourt | Lição para pessoas e coisas

Para encerrar o ciclo de atividades mensais que compõem
o projeto performance, celebrando os desdobramentos
locais e o fortalecimento da rede de artistas dedicados
à arte da ação, em junho de 2015, o Sesc Campinas
realiza a 20ª edição do PERFORMANCE, um encontro
de artistas com o público, desdobrado em dez dias de
ações, debates, exposições, exibições e workshops.

82

PERFORMANCES
54 performances/ações efêmeras e duracionais de 53 artistas nacionais
e estrangeiros ocupam o Galpão e outros espaços do Sesc Campinas nos
períodos da manhã, tarde e noite. Utilizando-se de diversos tipos de materiais
e maneiras de expressar, o conjunto de performances dialoga com questões
do contemporâneo como o corpo no contexto social e identitário, a discussão
sobre a(s) diversidade(s), o consumo, a política em sentido expandido e
também a própria Performance no campo da arte contemporânea.

Alexandre D’ Angeli (São Paulo, BRA)
cargocollective.com/alexandredangeli

Felipe Bittencourt (São Paulo, BRA)
felpochatt.wix.com/felipebittencourt

James Turpin (São Paulo - BRA/Londres - ING)
cambarcoletivo.com/site/os-artistas/james-turpin

resíduos
O performer cria posições em relação ao espaço
e se mantém imóvel durante quatro horas.
Sobre ele é depositado uma grande porção
de areia de cor vermelha, que ao término,
permanece no local como memória da ação.

lição para pessoas e coisas
O performer realiza uma série de ações com um urso
de pelúcia e, em seguida, as replica com seu próprio
corpo, buscando a fusão das duas identidades.
A performance gera uma previsibilidade de mão
dupla no momento em que quando a repetição
das ações é percebida como fator recorrente,
estas tornam-se cada vez mais agressivas.

pulsar
Pulsar é um jogo onde o performer
tenta revelar em pulsações as possíveis
nuances entre amar; viver e morrer.

Coletivo ES3 [André Bezerra e
Chrystine Silva] (Natal, BRA)
coletivoes3.blogspot.com
fazedores de desperdícios
Com a ajuda do público, os artistas fixam em
seus corpos 5 mil adesivos com recortes de
propagandas encontradas na Internet e na
deep web e com pedaços do corpo humano,
até recobri-los quase inteiramente.
a performance não salva
Os performers abordam a performance em sua
efemeridade e intencionalidade em não definila, escrevendo incessantemente num editor de
textos um “ensaio” sobre performance por cerca
de dez horas. O texto projetado se torna visível
apenas no momento em que é apagado.

Coletivo Parabelo (São Paulo, BRA)
coletivoparabelo.com
animal laborans
Performers vestindo trajes sociais oferecem
uma corda amarrada aos seus pescoços
para os corpos de passagem, em local
de grande circulação de pessoas.

Dora Smek (São Paulo, BRA)
dorasmek.com.br
transbordação
Próximas a uma parede, mulheres lado a lado,
vestidas com calça e peças de roupa sóbrias,
respiram juntas de pé e com o olhar fixo para
frente dão alguns passos juntas. Param, e em um
exercício de respiração/meditação... transbordam.
A performance conta com a participação de
pessoas interessadas a partir de um workshop.

Filipe Espindola e Sara Panamby
(Rio de Janeiro, BRA)
vimeo.com/sarapanamby
leituras ocas sobre porosidades
transbordantes
Dividida em três dias, a performance será um
assentamento de terreiro após deglutição
da experimentação “Ritual de lo Habitual”
apresentada no mesmo local em Maio de 2014.
Xs performeirxs permanecem durante 3 horas
por dia realizando leituras individuais e coletivas
e acionando em um ambiente imersivo.

Flávio Rabelo (Campinas/Maceió, BRA)
flaviorabelo.com
se...
Ação que se estrutura como um jogo de
perguntas e suas consequências. Um ritual de
despedida sobre a fragilidade dos corpos; a
efemeridade dos encontros e a invenção de uma
crença que ultrapassa a morte chamada amor.
Seremos aquilo que conseguirmos inventar.

Grasiele Sousa (São Paulo, BRA)
cabelodroma.blogspot.com
cabelódromax
A artista toma emprestada a performance
Pancake de MárciaX (2001) para banhar-se com
cremes de cabelo diante do público. Trata-se
de uma hidratação artística que cria outras
imagens do feminino ali presente a partir
do uso excessivo e lúdico do cosmético.

Joanna Barros (São Paulo, BRA)
joannabarros.com.br
estados de emergência: estudos
sobre estrutura e controle
A artista fica instalada ao lado de uma escultura
de cubo desencapando, em silêncio, o fio de
eletricidade e revelando o cobre, podendo
se comunicar por meio de escrita. Ao final
deste período um despertador toca e uma
ação de desenhar linhas no papel ou tela
que está pregado na parede começa.

Lúcio Agra (São Paulo, BRA)
contemporaryperformance.org/profile/LucioAgra
vejo tudo nu
Na performance, o artista discute a nudez
como um dos “clichês” da performance, se
apresentando envolto em um dispositivo
semelhante a um provador de roupas. Com um
aparato portátil de amplificação da voz, constrói
um discurso sobre a arte contemporânea.

Lucio Agra + Grasiele Sousa (São Paulo, BRA)
inventário de personas
Ações curtas sob a forma de quadros,
seguindo a dinâmica de apresentação de
um “show de variedades” cujo objetivo é
compartilhar com o público a construção de
personas híbridas que mesclam referências
de artistas históricos da performance com
a poética pessoal de cada um da dupla.
dupla-reperformance
Reperformance de ações históricas que tem como
marca uma relação entre pares. Um conjunto de 5 ou
mais performances históricas serão refeitas tendo
como critério a escolha de ações que dependam de
duas pessoas - ou seres - para serem realizadas.

Ludmila Rediviva (Maringá, BRA)
eu não sou artista
A artista realiza uma série de ações com objetos
do cotidiano e profere frases negando a identidade
de artista e afirmando outras profissões.

Maíra Vaz Valente (São Paulo, BRA)
mairavazvalente.com
inundação
A performance propõe criar uma imagem de um
rio em que possa convidar o público a bordar
palavras, versos e poemas sobre uma grande
superfície de tecido: uma roupa-intervenção.

Outro Luiz (Mairinque, BRA)
imensuração
Propõe medir o espaço de todas as maneiras
possíveis e medir tudo o que for possível no
espaço de todas as maneiras possíveis.

Recy Freire (São Paulo e Belém, BRA)
recyfreire.me
teste de habilidades
Coletânea de ações em que a artista põe
em teste habilidades atribuídas a ela por
outras pessoas a partir das redes sociais.
se rasga!
dançar em cima de bananas

Rodrigo Munhoz (São Paulo, BRA)
amorexperimental1.flavors.me
performance machine
Série de ações baseadas no colapso, decepção,
esgotamento ou fracasso, que propõe um
“corpo-máquina”, baseado num exercício de ações
contínuas e incapazes de entregar algo acabado,
tal como uma linha de produção avariada. No
performance em Encontro, o artista realiza duas
ações da série: o amor é pedreiro e o amor é kraft.
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fragmentos da arte da ação
Ação entre a fotografia e a performance em
que o artista propõe ao público que realize uma
ação poética para a câmera e a registra.

tempestade ou ela não se incomodará com
nada, está apenas observando a água que cai
A performer, vestida de maneira neutra, aciona
com uma placa de vidro de pouca espessura, um
conta-gotas de vidro e uma caneta vermelha, de
maneira lenta, cuidadosa e contínua. Ao fundo,
um calendário estilizado e um relógio analógico,

anamnese
Sentada em uma cadeira, de frente para uma mesa
com um livro-dicionário da Língua Portuguesa, a
performer inicia uma leitura em voz alta de cada
palavra do dicionário, da letra A até a letra Z.

Samira Br (São Paulo, BRA)
samirabr.carbonmade.com
eu nasci aqui
Imagens da casa e da infância são disparadores
da transformação de estados e fases da
vida da mulher. Assim, a artista propõe
exibir vídeos e foto-performances do projeto
e realizar uma instalação performática
acionando com objetos da casa demolida.

T. Angel (Thiago Soares) (São Paulo, BRA)
tang3l.com
2:f33l 4:fr33 (please make me real)
Simbolicamente se constrói um ringue em uma sala.
De um lado o corpo do artista e do outro, relógios
pendurados na parede. Ambos estáticos. Um duelo
em silêncio. Um fio de aço atravessa a boca do
artista, nas pontas carrega-se fatias de maçã em uma
espécie de mordaça. Os relógios tique-taqueam.

© Outro Luiz | Imensuração

Rubiane Maia (Vitória, BRA)
cargocollective.com/rubianemaia

© Rodrigo Munhoz | Facebook

Thaíse Nardim (Palmas e Campinas, BRA)
thaisenardim.com

facebook
O artista imprime um livro com o seu rosto
utilizando com tinta e sangue expostas e abandona
o espaço e o deixa exposto no espaço da ação.

© Murilo de Paula | 2:f33l 4:fr33 (please make me real)

Rogério Nagaoka (São Paulo, BRA)
rogerionagaoka.org

“ka – a sombra da alma: performance e
xamanismo no espetáculo de renato cohen”
Apresentação do livro recém-lançado de
autoria da artista e pesquisadora.

Tales Frey (Catanduva, BRA/Porto, POR)
ciaexcessos.com.br

o beijo
Beijo com duração de 30 minutos, cujos códigos
encontrados em roupas e acessórios sobre os
corpos dos performers estão invertidos segundo
uma lógica heterocentrada e binária. É a quebra de
uma regra social que gera o desconforto e não a
orientação sexual de cada um dos corpos expostos à
observação. Performers: Tales Frey e Grasiele Sousa.
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© Luciana Miyuki | Inundação

reverso
O performer deita sobre um espelho em uma
espécie de regressão à origem do artista; o avesso
do sentido cronológico como uma alternativa de
recusa ao inevitável falecimento da matéria.

© Frank Simões | Eu nasci aqui

o indestrutível
O performer propõe construir, com elementos
lúdicos que remetam às festas de niversário infantis,
uma massa corpórea similar ao seu corpo (buscando
uma idêntica silhueta). Tal objeto será destruído
no espaço diante do público para que as partículas
coloridas se reintegrem com outras matérias vivas e
mortas e garantam a sua metafórica imortalidade.

atos em ações
Os artistas do atos em ações se articulam por encontros efêmeros para a troca
e realização processos criativos transnacionais em torno da Performance/
Arte da Ação, a partir da participação em festivais e mostras pela América
Latina. Na 20a edição do Projeto performance, esses artistas atualizam e
concretizam mais uma vez suas trocas poéticas, fortalecendo, a partir da
articulação da performer e agitadora cultural Cecília Stelini, a conexão entre
artistas da Performance da região de Campinas e da América Latina.

Alperoa + Pamela Navarro Ortiz (CHI)
alperoa.blogspot.com

Fausto Gracia (MEX)
faustogracia.com

Lea Moraes (Limeira, BRA)
flickr.com/photos/123488527@N04

ejercicio 2 (conversación)
Ação que se desenvolve a partir de um processo de
comunicação entre os dois artistas em um espaço,
utilizando-se de uma lousa para tal conversação.

el sentido de lo poético
Ação-instalação feita com bolhas de
polímero transparente, que parecem bolas
de sabão muito mais resistentes, juntamente
com fios e flores incorporados.

insterstício...
Ação duracional que compreende o ato de
não realização de uma pintura, procurando
evidenciar a presença do corpo do artista como
função e obra na criação da performance.

Cecília Stelini (Campinas, BRA)
at-al-609.art.br

Gabriela Alonso (ARG)
gabialonso.com

sanação
Ação que discute as relações e embates entre o
feminino e masculino utilizando dois elementos
naturais: um coração de porco e um peixe, e
também o vídeo de uma cirurgia cardíaca.

de las memorias al imaginario nacionalista
A performer faz uma experiência de dividir a
mesa, a cozinha e receitas com o público, para
refletir as relações humanas e domésticas.

Cesar Forero (CAN)
cesarforero.com

Gilio Mialichi (Limeira, BRA)
gilioarte.blogspot.com

a mensagem
Performance-instalação com construção
de obra bidimensional ao vivo num cenário
de pinturas construídas a partir do estudo
de diversas e importantes formações
geométricas da cultura universal.

via
Performance que discute o interesse e atenção do
artista para a performance residual, tendo como
poética criativa o universo materno do artista
encontrado nos elementos utilizados durante a
ação – cores, formas e disposição no espaço.

Cristiano Cerejo (Campinas, BRA)
oss.o.s da carnavalia
Com pedaços de carne, ossos, uma forca e um
jogo de sombras, “osS.O.S da Carnavalia” é uma
performance/instalação em três atos consecutivos.

amniótico
Performance em que o artista, de dentro de
uma bolsa, alude às formas de vida geradas
fora do corpo da mãe, referindo-se à prole e seu
espaço de vida durante a gestação/formação.

Javier Del Olmo (ARG)
javierdelolmo.com
Duplo Pellis (Juliana Bom Tempo e Gusmão
Ferrer) (Campinas e Uberlândia, BRA)
duplopellis.wordpress.com
monocultura
Em um local escuro, os artistas, lentamente, abrem
caixas de leite de soja e despejam o líquido em
uma banheira ambientada com som em off da fala
de um especialista sobre a produção de soja.

sobreponernos
A partir de sucessivas derivas pela cidade
e recolhimento de informações e materiais
políticos, cartazes, folhetos e jornais, o
artista propõe uma assembleia/reunião junto
a estes materiais no local expositivo.

Luana Veiga , Ticiano Monteiro e
Alexandre Silveira (Campinas, BRA)
veigamonteiro.worpress.com
alexandrearthursilveira.com
eu sou daquele tempo, e aqueles
daquele tempo são do tempo agora
Os artistas refletem sobre a relação entre a
hipermodernidade, o hipercapitalismo e o
neocolonialismo com o colapso urbano e os
massacres indígenas na contemporaneidade,
em uma vídeo-performance instalativa,
com banco de dados de imagens e sons,
editados e sobrepostos ao vivo em aparelhos
de televisão dispostos pelo espaço.

Marcelo Gandhi (Natal e São Paulo, BRA)
flickr.com/photos/marcelogandhi
prainha
A intervenção consiste em convidar pessoas do
entorno e outros performers para levar cangas,
roupas de banho, comidas, som e baldes de água
ou vaporizadores de água para compor e construir
conjuntamente o ambiente de praia – tudo vira ação.

Matheus Alecci (Limeira, BRA)
o amor é plástico
O performer utiliza um par de pernas de um
manequim quebrado para tratar de questões
sobre as relações masculino-feminino.

Milton Afanador (COL)
contemporaryperformance.org/
profile/MiltonAfanadorAlvarado
catre – acción histérica - homenaje
a feliza bursztyn
Em uma cama, debaixo das cobertas, o artista
começa a gerar contrações do corpo fazendo
brotar manchas de tinta. Na ação, o performer
dialoga com a artista plástica colombiana Feliza
Bursztyn, usando sua própria corporalidade.

Nelda Ramos (ARG)
neldaramosperformance.blogspot.com.br
cuestión de piel
Projeto Amor / CASA: A performer realiza uma tatuagem
sem tinta com o desenho de uma casa acima de sua
cicatriz cesariana, em um ambiente com projeções e
convida o público a produzir um “inventário de peles”.

Neryth Yamile (COL)
neryth.blogspot.com
a solas
A artista permanece 3 dias sozinha em um espaço,
fazendo nele transformações com objetos pessoais
para propor reflexões do universo feminino e da
relação entre o que é público e o que é privado.

Marcos FMNO (Limeira, BRA)
cálculos abstratos [sobre pesos e medidas]
A performance propõe uma leitura poética sobre
as relações de contaminação e sufocamento
entre o “eu” e o “outro”, através do depósito
de pedras em bacias dispostas lado a lado.

Nicolas Spinosa (ESP/ARG)
nicolasspinosa.com
a carne mais barata do mercado
Ação performática, produção de objeto e
investigação etnográfica que tem como objetivo
abordar os processos de produção, distribuição,
comercialização e consumo do que o mercado chama
de arte contemporânea. O artista projeta o título do
trabalho na parede e realiza pintura no papel branco
com seu corpo-pintado e carne e depois deixa
expostas pequenas esculturas do próprio corpo.
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Oscar Gavilan (ARG)
oscargavilanortiz.blogspot.com
esto es normal
Série em que o artista propõe reescrever a história
financeira das cidades pós-industriais da América do
Sul, para aliviar o corpo como um espaço privilegiado
de intervenção e análise na compreensão dos
territórios. Na ação o performer utilza próteses
de metal, carne e projeções de imagem.

tranca rua_
Os artistas passam dois dias caminhando pela
cidade, tendo como partida o Sesc Campinas,
em um raio de 20km, vendo e ouvindo fluxos
de moradores, compondo uma arqueologia
dos sentidos, conhecendo o espaço pelo corpo
– seu e dos outros. Nos dois dias seguintes,
ocupam o espaço do Sesc com uma instalação
dos objetos e registros do percurso.

© Fausto Gracia | El Sentido de lo Poetico

© Matheus Alecci | Aminiótico

Rose Boaretto e Marcelus Freitas (Salvador, BRA)
roseboaretto7.blogspot.com.br

© Neryth Yamile | Solas

Ruth Vigueras (MEX)
ruthviguerasbravo.com
sin aliento
A performer realiza uma ação poética para abordar
o debate sobre o tema do aborto, aludindo a
experiências político-sociais e pessoais.

Sechi (Rio Claro, BRA)
sechiislandrc.blogspot.com.br
coração de pedra
Pintura performática em que o artista pega
uma a uma pequenas pedras sujas de tinta e
deixar cair sobre a pedra do peito, produzindo
uma ação sonora de pintura ocasional.

Tzitzi Barrantes, David Ortiz e Miel (COL)
tzitzi.metzonimia.com
leite e mel
Propõe no primeiro dia um banho de leite e mel em
Miel, a filha bebê da dupla, em uma tina com cerca
de 100 litros de leite e mel. No decorrer do processo
instalativo de três dias, como um fim escultórico,
a proposta é transformar o leite em queijo.
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© Cesar Forero | A mensagem

porta-folha
Com uma fita transparente de vários metros
aderindo de uma parede à outra na altura dos
olhos de crianças e adultos, propondo perspectivas
diversas, a performer convida o público a
aderir folhas recolhidas previamente na rua.

© Neryth Yamile | Prainha

Tzitzi Barrantes (COL)
tzitzi.metzonimia.com

OLHARES SOBRE A
PERFORMANCE

© Antonio Juaréz | Performance de Lucio Agra

Exposição de registros fotográficos
Os fotógrafos especializados em registrar
performances Antonio Juárez (MEX) e René
Mainardi (Rio Claro, SP) expõem fotos selecionadas
de sua trajetória de documentação e registro
poético de Performances pelo mundo.

© René Mainardi | Performance de Gilio Mialichi

Vivência prática de fotografia de Performance
Vivência/Workshop com os fotógrafos Antonio Juárez
e René Mainardi. A atividade consiste em elaborar e
executar coletivamente um projeto de documentação
e registro poético das performances do encontro.
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videoperformances
Mostra de videoperformances em quatro
programas que experimentam uma zona de
proximidade com a intencionalidade do uso da
relação entre o vídeo e a arte da performance.
“A curadoria realizada para a exibição de vídeos propõe
uma investigação das relações entre o que tensiona e
tenciona a poética de alguns artistas da performance no
Brasil. As escolhas estão circunscritas por uma série de
pessoas, cujo percurso dos trabalhos artísticos acena com
alguma convivência, no tocante aos modos audiovisuais
disponíveis nos mais diversos suportes. Para além disso,
trata-se de instaurar uma zona de atrito para o olhar,
bem como seus possíveis desdobramentos e motivações,
enquanto presença híbrida, histórica ou residual.
A mostra se debruça sobre quatro volumes de programas
que acionam duas chaves: PRESENÇAS DOCUMENTADAS
e ATRAVESSAMENTOS entre a arte da performance e o
audiovisual. Os programas operam em recortes que tecem
um lugar para o arquivo e outros indícios imbricados, que
por sua vez implicam determinados aspectos que são da
composição da imagem. Não obstante, cabe indicar esses
elementos, sob a perspectiva de um lugar afeito a um
processo de manipulação, onde prevalece uma noção de
uma presença editada. Esta noção serve de insumo para
disparar a presença em outras camadas, posto que os
arranjos proporcionados pelo audiovisual podem também
afetar a percepção sensível em outros tempos e espaços.
O panorama alavancado pretende também revelar uma
predominância pelo risco em manipular a imagem, para
além da condição de registro. Dito de outro modo, o
risco perpassa o sítio onde se localiza cada vídeo e suas
respectivas chaves, visto que a lista indica uma possível
dissolução entre aquilo que se configura como tensão
e intenção, de maneira que isso poderá ser visto e até
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refutado pela audiência. É fato que alguns vídeos foram
trocados de pastas, de modo que em algum momento,
aquilo que fosse encarado inicialmente de forma inconteste
enquanto registro, pudesse num momento ulterior deixar
dúvidas e corromper o olhar... tal qual a performance
ao sabotar normas e escolhas de um corpo em ação.
Foi estabelecido que toda a distribuição das obras fosse
compartilhada em sessões específicas, uma vez que já
utilizam os canais ordinários das redes sociais. Desse
modo, faz-se premente evidenciar também a presença
maciça das plataformas de vídeo, como um disparador
que constitui um circuito emergente de manifestações
independentes, visto que circulam por iniciativas
autônomas que primam pela criatividade e disposição.
Portanto, cabe aqui destacar algumas dessas iniciativas
que investem e ajudam a propagar as presenças e
desejos de muitxs performancerxs : “Mostra IP” (CratoCE), “En vivo y diferido” (Colômbia), Mostra IP (Crato-CE),
“Perfochoroni”(Venezuela),”El Galpón Espacio” (Peru) e etc.
Em suma, é preciso também reconhecer uma aposta do
Sesc Campinas, numa curadoria realizada por um artista
da performance… por quem também se contamina pelas
impressões causadas pela performance e o audiovisual. A
mostra atesta o momento auspicioso pelo qual atravessa a
arte da performance, ademais, corrobora o bravo trabalho
de muitos artistas em torno do assunto. Resta por quem
está na condição de curador, a gratidão pela oportunidade
que não se realizaria sem o entusiasmo, confiança e risco
do projeto PERFORMANCE. Viva a sua experiência!”

Rodrigo Munhoz (a.k.a. Amor Experimental), artista da
performance, pesquisador, [des]educador e curador da
Mostra de VideoPerformances do performance em Encontro

PROGRAMAS
ATRAVESSAMENTOS (VOLUME 1) - 92’

PRESENÇAS DOCUMENTADAS (VOLUME 1) - 74’

Concerto para cigarras no tempo de um cigarro [versão
2] (Diego Azambuja, Brasília/DF) - 2’58’’ / Not Yet (Shima,
Carrancas/MG) – 6’ / Inertia (Marcela Antunes, Rio de Janeiro/
RJ) - 1’14’’ / Secar e solver (Janaína Carrer, São Paulo/
SP) - 8’41” / Coleção (Priscilla Davanzo, Porto/Portugal) 24’08’’ / Concerto para cigarras no tempo de um cigarro
[versão 1] (Diego Azambuja, Brasília/DF) - 1’16” / Construção
civil (Carolina Botura, Belo Horizonte/BH) - 10’13” / Esse
é o meu sangue (Luisa Nóbrega) - 5’ / Mergulhandado
(Corpos Informáticos, Brasília/DF) - 2’59” / Tierra después
de la piedra - Piedra Después de la Tierra (Carolina Botura,
Belo Horizonte/MG) - 2’44” / Esse é o meu corpo (Luisa
Nóbrega) - 10’23” / Protocolo (Shima, Carrancas/MG) - 1’44”
/ Sabonete íntimo (Suelen Pessoa, São Paulo/SP) - 4’13”

Carambolama (Corpos Informáticos, Brasília/DF) - 6’50” /
Extremos (Claudia Paim, Porto Alegre/RS) - 9’36” / Corpo
contra conceito (Maria Eugênia Matricardi, Brasília/DF) - 4’15”
/ Ficções (Naldo Martins, Macapá/AP) - 2’50” / Performanciã
– Em que espelho ficou perdida a minha face (Marcelo
Asth, Rio de Janeiro/RJ) - 12’02” / es-c.u.-regam na chuva
(Corpos Informáticos, Brasília/DF) - 1’45” / Mais um pornô
(Jaque Vasconcellos, São Paulo/SP) - 12’32” / PerformanciãOperação tapa buraco (Marcelo Asth, Rio de Janeiro/RJ) - 12’42”
/ Soterramento.junho (Jota Mombaça, Natal/RN) - 6’22” /
Trabalhando o sal (Janaína Carrer, São Paulo/SP) - 4’24”

ATRAVESSAMENTOS (VOLUME 2) - 96’
Esclarecimento (Olyvia Bynum,São Paulo/SP) - 10’08” / Pedra
como passagem (Grupo Empreza, Goiânia/GO) - 2’39” / Caldo
(Carolina Botura, Belo Horizonte/MG) - 4’26” / Mausoleum
(Luisa Nóbrega) - 52” / Abaçaí, ou a morte do guarani (Suelen
Pessoa, São Paulo/SP) - 3’37” / Do pó ao pó (Júnior Pimenta,
Fortaleza/CE) - 8’27” / Erlebnis4 (Pedro Galiza, São Paulo/
SP) - 2’50” / KEY-KEYS performance designs life (João de
Ricardo, Porto Alegre/RS) - 58” / Pedicure (Suelen Pessoa,
São Paulo/SP) - 4’20” / Liquid Shadow (Lilian Amaral, São
Paulo/SP) - 37” / Medida das coisas (Vicente Martos, São
Paulo/SP) - 1’29” / Pauta (Raphael Couto, São Gonçalo/
RJ) - 4’18” / Não! (João de Ricardo, Porto Alegre/RJ) - 28” /
Saudação ao Vodun Agbê (Ayrson Heráclito, Salvador/BA) 1’48” / O arremesso de 200 kg (Elen Gruber, São Paulo/SP)
- 2’20” / Tira (Naldo Martins, Macapá/AP) - 2’42” / Walk on
sea side1 (Lilian Amaral, São Paulo/SP) - 35” / Walk (Marcela
Antunes, Rio de Janeiro/RJ) - 1’06” / Zephyr Tour Concept
Video (Henrique Luis “Ique in Vogue”, São Paulo/SP) - 3’21”
/ Capítulo 3 (Priscilla de Paula, Juiz de Fora/MG) - 40’

PRESENÇAS DOCUMENTADAS (VOLUME 2) - 80’
Vida e Arte sem dono (Coletivo Camaradas, Crato/CE) – 3’33’’ /
Bate papo na cama (Tania Alice, Rio de Janeiro/RJ) – 6’48’’ /
El artista murió (Victor de La Roque, Brasília/DF) - 6’48’’ /
Borderline (Shima, Carrancas/MG) – 20’26’’ / #1 Aldeia
Maracanã - O Despejo (Batman Pobre, Rio de Janeiro/RJ) –
6’40’’ / Gallus Sapiens Parte 3 (Victor de La Roque, Brasília/
DF) – 8’43’’ / Pelos Pêlos (Mariana Brites e Alexandra Martins,
Brasília/DF) – 5’13’’ / Fluorescência Z1M1 (ZMário, Brasília/DF)
– 1’07’’ / Uma pessoa civilizada (Claudia Paim, Porto Alegre/
RS) – 5’16’’ / Fluorescência Z1M1 (ZMário, Brasília/DF) – 6’20’’
/ Mulher de Carga (Bárbara Avelino, Recife/PE) – 8’48’’
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FOTOPERFORMANCES
Exposições da obra “Um entre muitos”, da artista Del Pilar Salum, que
vive e trabalha em Campinas; e da série “Dos Deuses: Pétalas de Carne”,
produzida pelo Coletivo ES3 (Natal, RN) em residência artística na
Casa do Sol – Instituto Hilda Hilst, em Campinas no ano de 2014.

Del Pilar Salum (Campinas, BRA)
delpilarsallum.com.br
um entre muitos
“A série é composta por cinco autorretratos que foram motivados
por uma reflexão acerca da condição da mulher em países cuja
igualdade entre o homem e a mulher não é respeitada. Um
entre muitos também tem a preocupação de discutir a ontologia
do autorretrato fotográfico. A diferença está no processo da
captura. Apropriando-me da técnica do autorretrato pictórico
clássico capturo minha imagem projetada no espelho. Fotografo
a minha imaterialidade. Me interesso por esse procedimento de
transformar uma imagem em imagem novamente. Apreendo meu
corpo desmaterializado e o devolvo objeto pelo jogo fotográfico. O
espelho, às vezes o exponho e às vezes não, como neste ensaio.
Um entre muitos mostra um corpo com tarja preta encobrindo
sua identidade. É a antítese do autorretrato. Nas minhas
autorrepresentações, procuro estabelecer uma comunicação com
o espectador, com o intuito de discutir as questões do cotidiano
mais contundentes, neste caso, a subjugação feminina.”
(texto escrito pela artista)
Coletivo ES3 (Natal, BRA)
coletivoes3.blogspot.com
dos deuses – pétalas de carne
“Exposição composta por foto-performances, composições
imagéticas corporais realizadas para captura fotográfica, que
investigam os nomes/metáforas construídos pela escritora
brasileira Hilda Hilst para aludir a mítica do sagrado, ao mesmo
tempo em que abordam a composição iconográfica ligada ao
conceito e construção cultural dos deuses. A exposição aborda
transversalmente as linguagens da fotografia e performance
em mútua contaminação para a criação de uma proposta que
discute, através do corpo e da imagem, esse espectro conceitual
de presença/ausência imiscuída na própria mística e mítica
da relação entre deuses e homens. O trabalho foi produzido
em residência artística na Casa do Sol, antiga residência da
escritora Hilda Hilst em, a convite do Instituto Hilda Hilst.
Partindo da obra de Hilst, e de escritos de filósofos como Mircea
Eliade, Ernest Becker, Friedrich Nietzsche e Ludwig Wittgenstein,
os performers do Coletivo ES3 debruçaram-se sobre a questão da
mítica dos deuses politeístas, pagãos, e monoteístas, sobretudo
da tradição judaico-cristã, investigando o espaço imagético e
conceitual onde se elaboram as divindades. Dessa pesquisa
adveio um mapeamento na obra de Hilda Hilst das nomenclaturas
dadas pela autora à figura de Deus (Cara Cavada, Cão de Pedra,
O Incognoscível, etc.) e a criação de séries fotográficas que
partem de composições performáticas dos dois artistas norteriograndenses para desvelar por um instante a imagem, às vezes
serena, às vezes grotesca, desses deuses nomeados por Hilst.”
(texto escrito pelo Coletivo ES3)
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ENCONTRO DE IdeiaS
Bate-papos e apresentação de referências e pesquisas entre os artistas
participantes do PERFORMANCE em Encontro e o público sobre questões
pertinentes à prática e teoria da arte da Performance/Arte da Ação.
Os temas foram escolhidos com base nas questões levantadas junto
aos artistas que dialogaram com o projeto performance durante sua
trajetória e pelo debate com o público participante de suas atividades.

Registro e documentação de performances:
o momento e a presença
Conversa encabeçada pelos fotógrafos
Antonio Juárez (MEX), René Mainardi (BRA),
Rogerio Nagaoka (BRA) e pelo pesquisador e
performer Rodrigo Munhoz, sobre a importância
do registro das ações performáticas e o
seu uso posterior como obra de arte.

Festivais e iniciativas no Brasil e na América Latina
Conversa com artistas-realizadores que articulam
festivais e mostras diretamente voltadas à difusão
da arte da performance no Brasil e América Latina.
Com a presença de Coletivo ES3 (Circuito Bode
Arte – Natal, RN), Tales Frey (Revista Performatus),
Tzitzi Barrantes (Encuentro de Acción En Vivo
y Diferido – Bogotá, Colombia), Thaíse Nardim
(curadora do Convergência - Mostra de Performance
Art – Palmas, TO / Festival de Apartamento), Nelda
Ramos (Zona de Arte Naccion - Buenos Aires,
Argentina), Lucio Agra (Fórum Perfor, em São Paulo
e Associação Brasil Performance), Neryth Yamile
(Acciones al Margen-Bucaramanga, Colombia) e
Alperoa y Pamela (Festivais B.A. e E.P.I., Lota, Chile).

Performance e Educação
Apresentação de casos e troca de estratégias
sobre a utilização e lugar da Arte da Performance
nas escolas, universidades e em projetos
de educação não-formal. O debate terá a
participação dos professores e pesquisadores
André Bezerra e Chrystine Silva (Natal, RN),
Denise Pereira Rachel (Coletivo Parabelo – São
Paulo, SP), Rodrigo Munhoz (São Paulo, SP)
e Thaíse Nardim (Campinas, SP/Palmas,TO),
entre outros artistas presentes no festival.

Performance É Performance
Apresentação do média-documentário “Perfoda-se”
(Williane Gomes e Vanessa Paula Trigueiro)
seguido de bate-papo sobre a Performance
enquanto linguagem artística específica. Com
a participação de vários artistas do festival.

O Corpo na contemporaneidade e na Performance

© Coletivo ES3 | O Grade Rosto

Conversa sobre as construções e descontruções
do corpo na contemporaneidade a partir da
perspectiva estética e política da diversidade,
enfatizando o seu uso como expressão na arte
da Performance, body art e modificação corporal.
Com a participação, dos artistas Thiago Soares
(T. Angel), Filipe Espíndola e Sara Panamby (RJ).
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Magalhães Campos Administração Solimar Andreassa Lelis
Infraestrutura Edson Gualberto de Souza Operações de
Serviços Tatiana Fukuhara Borges Alimentação Elianne Pires

PROJETO PERFORMANCE
Equipe Sesc Campinas
Curadoria e coordenação de produção Cássio Quitério
Supervisão de Programação Patrícia Piazzo e Denis
Salzano da Silva Estagiária Jane Eyre Piego
Identidade Visual e Diagramação Estúdio Kiwi
Agradecimentos Prefeitura Municipal de Campinas; Wlademir
Aparecido de Paula (SOCICAM – Terminal Rodoviário Ramos
de Azevedo – Campinas); Cecília Stelini (AT/AL – 609), Gusmão
Ferrer, Lúcio Agra, Rodrigo Munhoz e todos os artistas que
participaram e apoiaram o projeto durante as suas 20 edições.
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