
catálogo do evento

Participação Performance Política

Organização: CORPOS INFORMÁTICOS  
Organização do catálogo: Bia Medeiros e Rômulo Barros 

De 11 a 16 de outubro de 2016. Local: Lago Oeste, DF.  
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O presente catálogo, PARTICIPAÇÃO, PERFORMANCE E POLÍTICA, apresenta o 

evento de mesmo nome, contemplado pelo 12o REDES, Funarte, 2015.  

Esse evento fomentou desenvolvimento e criação de redes em arte no Brasil, 

promovendo intercâmbio entre artistas de diferentes estados brasileiros por meio de 

residência ligada às artes visuais (instalação e performance), seminário interno 

(debates) e performances de rua e rurais. Foram convidados artistas de 5 diferentes 

estados: Naldo Martins (Amapá); Laís Guedes (Bahia, atualmente vivendo na 

Argentina); Cássia Nunes (Goiás); Raphael Couto (Rio de Janeiro); Elen Braga Gruber 

(São Paulo, atualmente residindo na Bélgica), valorizando a diversidade da cultura 

brasileira, em especial no que se refere às questões relevantes da produção artística 

contemporânea. Participaram, ainda, integralmente do evento: Ana Reis (GO), 

Amanda Ehrhardt, Mariana Zimmermann, atém do Corpos Informáticos: Ayla Gresta, 

Bia Mederios, Bruno Corte Real (fotos e vídeos), Gustavo Silvamaral, Hanna (a 

cadela), João Stoppa, Maria Eugênia Matricardi, Mariana Brites, Mateus de Carvalho 

Costa (fotos), Natasha de Albuquerque, Rômulo Barros e Zmário.



Dia 11/10 Dia 12/10 Dia 13/10 Dia 14/10 Dia 15/10 Dia 16/10

manhã
Chegada dos 
iteratores 
Cassia Nunes, 
R. Couto, N. 
Martins. 

(Laís Guedes 
chegou de 
véspera).

Reconhecimento 
do local e 
Performance de 
Bia Medeiros e Igor 
Aveline incluindo 
todos os artistas na 
atividade didático-
artística 
Reflorestando 

Visita à cachoeira 
Poço Azul. 

Experimentações e 
Pesquisas 
poéticas. 

Pesquisa poética na 
cachoeira Poço 
Azul, Brazlândia. 

Escrituras e Sabores 
(ação continuada) 
por M. Brites. 

Apresentações na 
residência. 

Chegada de 
público convidado 
(alguns 
permaneceram na 
residência até o 
final).

Apresentações de 
rua/composições 
urbanas. 

Chegada de 
público convidado.

Apresentações de 
rua/composições 
urbanas. 

tarde
Translado para o 
Lago Oeste. 
Almoço. 

18h- 
Conversa com o 
agricultor Igor 
Aveline e 
reconhecimento 
do terreno.

Chegada da artista 
Elen Gruber. 

Experimentações e 
Pesquisa 
poética. 

Escrituras e 
Sabores (ação 
continuada) por M. 
Brites. 

Experimentações e 
Pesquisas 
poéticas. 

Performance 
coletiva: Dança das  
cadeiras. 
da Rua 8 à Rua 7, 
ida e volta, com 
duração de cerca 
de duas horas.

Apresentações na 
residência 

Chegada de 
público convidado 
(alguns 
permaneceram na 
residência até o 
final).

Apresentações de 
rua/composições 
urbanas. 

Chegada de 
público convidado.

Apresentações de 
rua/composições 
urbanas. 

noite Apresentação 
do projeto.

Trocas de 
experiências. 
Apresentação dos 
artistas.

Trocas de 
experiências.

Trocas de 
experiências

Trocas de 
experiências

Partida dos 
convidados
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QUARTA-FEIRA 12/10 

10h- “Reflorestando" 
Bia Medeiros (DF) e Igor Aveline (DF) com participação de todos. Descrição: Plantação 
de 30 mudas de árvores, após ensinamentos sobre como plantar (quantidade de adubo, 
calcário, terra, profundidade do berço, como usar ferramentas: picareta, enxada, 
enxadão, furão). 
Materiais: mudas de 30 árvores (mulungu, ipê, jamelão, etc.) Local: Chácara 
Duração: 3 horas. 

15h- Da série: "Depilação Masculina (Costas DM)", 2010-16 
Artista/participantes: ZMário (depilado); Natasha de Albuquerque (DF) e Rômulo Barros 
(DF) (depiladores). Materiais: lâmina descartável, creme pós-barba, mel, água, saliva 
Tempo aproximado de duração: 30 minutos 
Local: Chácara 

16h-”Pintura corporal com Jenipapo” 
Igor Aveline, Ana Reis (GO), Mariana Brites (DF), Jean Botentuit (DF/MA) e todos os 
participantes. Materiais: jenipapo, ralador, coador, tinta de jenipapo. 
Descrição: realização de tinta de jenipapo e pintura corporal coletiva. 
Local: Chácara. 

18h- Palestra Igor Aveline sobre Bioma do Cerrado e Agrofloresta. Duração: 3 horas 
6
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QUINTA-FEIRA  13/10
Todos: Pesquisa poética 

12h- “Pintura corporal com argila branca” 

 
Ação de Naldo Martins (AP), Natasha de Albuquerque (DF), Cássia Nunes (GO), 
Ana Reis (GO), Mariana Zimmermman (PR), Amanda Ehrhardt (DF). 

 
Local: Cachoeira do Poço Azul. 

 
Duração: 2 horas. 
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QUINTA-FEIRA  13/10 

14h- “Aparição” 

Artista: Cássia Nunes 

 
Descrição: Pintada com açafrão, corpo nu e máscara de Pirenópolis, a performer 
“aparecia” em alguns espaços tecendo situações inusitadas, integrando-se como um 
corpo mítico e absurdo. 
Locais: Lago Oeste Rua 18 Chácara 98 A, Cafezal vizinho à Chácara 98a, DF-001, 
Rua 1 quadra 1 chácara 1. 
Tempo aproximado de duração: quatro dias, performance duracional. 
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QUINTA-FEIRA  13/10/2016  

16 h- "Dança das cadeiras" 

Proposta do Corpos Informáticos. Ação 
coletiva com todos os envolvidos no 
evento.  

Descrição: Desfile com cadeiras 
brancas de plástico em dança 
alucinante, alucinada.  

Local: da Rua 8 à rua 7 (cerca de 1km), 
ida e volta. 

 
Duração: 2 horas. 
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SEXTA-FEIRA 14/10  
10h- “Estudo Topográfico” 

Joao Stoppa (DF) 

Descrição: Instalação de marcação topográfica da chácara 

Local: Chácara
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SEXTA-FEIRA 14/10  
10h- "Borra: fertilizante” Artista: ZMário (BA)
Descrição: Tratamento de borra de café,  
coleta de folhas de cafeeiro, tritura, secagem,  
acondicionamento em copinhos descartáveis  
e distribuição para o público presente em bandeja,  
como fertilizante, esfoliante, emoliente, remédio. 
Materiais: borra de café, folhas de cafeeiro,  
copinhos plásticos e bandeja. 
Tempo aproximado de duração: 3 dias. 

Local/ ou percurso: Chácara e Entorno da Rua 18                                                            
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SEXTA-FEIRA 14/10
14h- “Sinhá Jossa” 

 
Amanda Nogueira (DF). 
Artista/participantes: Creidislaine (heterônimo), João Stoppa, Rômulo Barros. 
Descrição: Colheita de café no cafezal vizinho com trajes de Sinhá. O café colhido foi, 
posteriormente, torrado, moído e servido nas vizinhanças, gerando reflexão sobre 
este cafezal tratado com muito agrotóxico. 
Materiais: Café, moedor, fogão, bule, água, coador. 
Local: Chácara, Cafezal e Bar do Bidu (rua 18). 
Duração: 3 dias. 

4h- " #ocupacafezal" 

Artista/participantes: ZMário e colegas ocupantes. Materiais: cartazes, gritos, brados 
e palavras de desordem. Tempo aproximado de duração: 15 minutos. 
Local/ ou percurso: Cafezal. 
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SEXTA-FEIRA 14/10 

15h- “Troncos mortos”
  
Naldo Martins (AP) 
 
Descrição: Depilação de corpo inteiro,  
com fósforos acesos, em frente  
à árvore do cerrado queimada. 
 
Duração: 30 min. 
Local: Chácara.  
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SEXTA-FEIRA 14/10 

17h- “Diota” 

 
Natasha de Albuquerque (DF) e Cássia Nunes (GO). 
Local: Lago Oeste rua 01, quadra 1 chácara 1: terreno baldio. 
Materiais: Buquê, máscara, paisagem. 
Descrição: A "diota" corre no terreno vazio com as calças arriadas e buquê de flores na 
mão. Tomba, fracassa e segue ridícula. Cássia Nunes participou espontaneamente 
modificando o conteúdo inicialmente pensado potencializando-o. 
Duração: 30 minutos. 
Local: Rua 1 Quadra 1 Chácara 1.
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Natasha de Albuquerque



Natasha de Albuquerque e Cássia Nunes



Natasha de Albuquerque e 
Naldo Martins



SÁBADO 15/10 

8h- ‘’Composição Rural” 
 
Rômulo Barros (MG) 

Descrição e materiais: 3 composições na natureza com pedra do local e 
cobertores ("sapeca- neguinho"). 
Local: Três diferentes chácaras
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SÁBADO 15/10
14h- “Banho” 

Naldo Martins (AP) 
Descrição e materiais: O 
artista posiciona-se sobre 
uma montanha de pedras e, 
aos poucos, banha-se com 
folhas e sementes 
encontradas no local. 

Local: Chácara

32





SÁBADO 15/10 

15h- “Caminho dos Ossos” 

 
Maria Eugenia Matricardi (DF) 
Descrição: Dois dias em processo poético com coleta de ossos de boi na beira da 
estrada. Lavagem de ossos. No dia seguinte, a performer encontra um cachorro 
morto na beira da DF 001 e retira suas vísceras. Um colar com dentes do cão e 
dentes de boi é confeccionado com fibras de cizal. Em uma bacia de metal, a 
performer coloca os ossos e a carcaça canina em decomposição, caminha da 
chácara até a DF 001, passando pelas ruas 18 e 19, e deposita-os como 
composição na beira da estrada, lugar de atravessamento de carros, morte e 
passagem. 
Local: Chácara, percurso das ruas 18 e 19até a DF 001
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SÁBADO 15/10 

16h- Título: “O Bloco” 

Elen Braga Gruber (SP) 
Descrição: A artista posiciona 26 tijolos no chão e convida 
participantes a subir nos tijolos. Os participantes se apertam 
sobre os tijolos. Durante 1 horas Elen Braga desloca os 
tijolos, um a um, movendo os participantes lentamente por 
cerca de 200 metros. 
Materiais: Tijolos e participantes 
Duração: 1 hora 
Local: rua 18 em frente ao Bar do Bidu
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SÁBADO 15/10 
17h30-  
“Equilíbrio com tronco ou Corpo e tronco”  
Fotoperformance. Raphael Couto (RJ)  
Duração: 3 dias em horários variados. 
Local: Imediações da chácara, rua 18  
Fotos: Bruno Corte Real



SÁBADO 15/10 

20h-“Show de Talentos” 

Proposta de Corpos Informáticos e Elen Braga, ação coletiva junto à 
comunidade do Lago Oeste.  

Descrição: Sobre faixa de pedestres nômade (lona preta com faixas brancas) 
e com microfone do som do bar, o grupo organiza um show de talentos, isto 
é, cada um apresenta suas habilidades (cantar, pular corda, dançar, equilíbrio 
imaginário em faixa de pedestre).  

Houve júri e premiação. Foi bastante grande a participação da comunidade 
tal qual um público de auditório mas também dançando, cantando… 

 
Duração: 3 horas 

 
Local: Bar do Bidu 
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DOMINGO 16/10

9h - “Manifesto do grelo duro” 

Mariana Brites (DF), Mariana Zimmermann ou Auri Celeste (PR), Maria Eugênia 
Matricardi (DF), Rômulo Barros (MG), Carol Barreiro (DF), Laís Guedes (BA) e Malu 
Angel (DF) 

 
Descrição: Corpos cobertos de argila branca, negra e laranja se colocam, ou deitados 
em buracos pré-escavados ou em pé caminhando. O Manifesto do Grelo Duro é lido e  
repetido diversas vezes enquanto as mulheres deitadas se masturbam até 
alcançarem o orgasmo. 

 
Local: Chácara 

Na foto: Mariana Brites, Mariana Zimmermann, Carol Barreiro e Malu Angel 
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DOMINGO 16/10 

10h- "Coletor de microambientes" 

Ana Reis (GO), inscrita no evento. 

 
Descrição: Nua, no meio do cerrado, a performer distribuiu tangerina, pão e 
inhame para os/as participantes, passou álcool com essência de canela de ema 
pelo corpo, subiu em uma árvore contorcida e deixou o corpo impregnar-se de 
carvão, poeira e tempo. 

 
Materiais: sacolas de feira, facão, tesoura de poda, mexericas, pão, inhame, 
óleo de canela de ema. 

 
Tempo aproximado de duração: 2h 

 
Local: cerrado próximo à Chácara 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DOMINGO 16/10 
10h- “Experimento 4” 

Gustavo Silvamaral (DF) 
Descrição: O artista monta uma lona preta em local queimado da chácara, em 
seguida amarra o cabelo à uma árvore queimada e permanece parado 
embaixo de um sol de meio-dia por 2 horas. Materiais: lona preta (7m/7m), 
roupa preta, liga de cabelo. 

Local: Chácara 









DOMINGO 16/10 

11h- “Entre ruínas” 

Ana Reis (GO) e Natasha de Albuquerque (DF) 
Materiais: destroços/ruína de casa abandonada 
Descrição: Nuas, entre ruínas de uma casa abandonada, as 
performers iteragem com objetos, arquitetura e possibilidades 
de composição para fotoperformance. 
Tempo aproximado de duração: 30 min 
Local: Lago Oeste Rua 1 quadra 1 chácara 1
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DOMINGO 16/10 

11h30min- “Visita” 

Matheus Opa (GO/DF) 

 
Descrição: Composição de corpo nu junto às ruínas de casa abandonada. 
Matheus também habita a casa de maneira cotidiana: escovando os dentes, 
urinando, fazendo café e decorando a casa. 

Foto-performance.  

Local: Casa abandonada na rua 1, Lago Oeste
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DOMINGO 16/10 

15h- “Implante” 

Cássia Nunes (GO) 

 
Participação: todos  

Descrição: Buracos para plantio foram cavados, uma mecha de cabelo de cada 
participante é cortada e (im)plantada com as mudas. Mantras, pontos de caboclo e 
cantigas de trabalho são entoadas gerando imantação afetiva do espaço. Corpo- 
ambiente: ecosofia da presença. 

 
Materiais: mudas de acácia amarela, ipê rosa, pau-rosa e jacarandá; ferramentas 
de plantio, tesoura de cabeleireiro, corpos, cabelos, terra, pó de rocha, esterco, 
água. 

 
Tempo aproximado de duração: 2 horas 

 
Local: Chácara
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DOMINGO 16/10 

15h30- “OBGESTO ou oraculum-lero-lero”  

Laís Guedes (BA) 

Participantes: todos

Materiais: colchão de molas, papelão, pedras, gelo, borrifador, ervas, madeira, 
barbante, papel alumínio, sinos, algodão, plástico, folhas, laranja, tecido, espelho, 
óculos caleidoscópio.  

Descrição: Processo de pesquisa poética e confecção dos “obgestos” de performance. 
Composição com objetos sensoriais sobre mesa, dispostos ao redor de colchão coberto 
por papelão (atrapador de sonhos). Uma pessoa deita sobre a estrutura de colchão de 
baixo de uma árvore, outras/outros participantes passam estes “obgestos” sobre seu 
corpo, em repouso, produzindo sons, experimentando cheiros e texturas. Um "obgesto" 
feito de pedras amarradas por barbantes é colocado sobre o ventre da pessoa em 
repouso. Os sons de sinos, ruídos aumentam gradativamente até que o corpo em 
repouso encontra seu momento de despertar do experimento se desvencilhando dos 
“obgestos”. Enquanto isso, Guedes pede para participantes escolherem alguns 
“obgestos” para propor leitura oracular inventada por encontro inusitado (oraculum lero-
lero). 

Duração: 4 dias de processo e 3 horas de experimentação com participantes 

. Local: esquina em frente ao Bar do Bidu
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DOMINGO 16/10 
16h30- “Do que falam as pedras” 

Maria Eugenia Matricardi (DF) 

Descrição: A artista caminha até uma pedra grande (cerca de 500 metros), coloca-se 
em frente à pedra e a chicoteia por cerca de 1hora. Em seguida, joga cachaça na 
pedra, ateia fogo nesta e enterra o chicote. 

Materiais: Chicote, pedra, cachaça, fósforo. 
Duração: 1hora. 
Local: Chácara vizinha. 
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DOMINGO 16/10/2016 

17h- Fotoperformance: “Documenta: pequena dança decompondo” 

Mariana Zimmermann (PR) 

Descrição: Dança da morte que se fermenta na camuflação. 
Aproximando cores de entrâncias, nos iniciamos aqui. 

Materiais: Colares celebrativos, tocos e carvão. 

Duração: 1h 

 
Local: Chácara 
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TERÇA-FEIRA 11/10 a DOMINGO 16/10/2016 

de 8h às 22h 

“Processos entomológicos ” 

Gustavo Silvamaral (DF) 
Materiais: Macacão cinza, rede entomológica (para coleta de insetos) e 
pote de vidro. Descrição: Coleta de besouros pela chácara como 
experimento artístico-científico. Duração: cinco dias. 
Local: Chácara. 
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TERÇA-FEIRA 11/10 a DOMINGO 16/10/2016 

de 8h às 22h- “Escrituras e sabores" 

Mariana Brites e outros 

Descrição: Durante todo o evento, Mariana Brites  
(Alla Soub ou Marialla) carrega uma máquina de escrever 

 e escreve, escreve, poetisa, erra e prossegue.  
Outros tomam a máquina e também escrevem coisas,  

segredos secretam. 

Materiais: Máquina de escrever e papel. 

Local: todos os locais onde Mariana esteve
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fuleragem





Organização:  
Corpos Informáticos 

Ayla Gresta 
Bia Medeiros 

Bruno Corte Real 
Gustavo Silvamaral 

Hanna (a dog) 
João Stoppa 

Maria Eugênia Matricardi 
Mariana Brites 

Mateus de Carvalho Costa 
Matheus Opa 

Natasha de Albuquerque 
Rômulo Barros 

Thiago Marques 
ZMário 

 



www.performancecorpopolitica.net
www.corpos.org

http://www.performancecorpopolitica.net
http://www.corpos.org

