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APRESENTAÇÃO

Territórios Sensíveis
Baía de Guanabara
¶Com 412 quilômetros quadrados de
extensão, a Baía de Guanabara, símbolo
nacional e patrimônio da humanidade
reconhecido pela ONU em 2012, abriga
em suas águas plataformas petrolíferas,
estaleiros, indústrias, aeroportos, currais
de pesca, barcos e barcas, e uma grande
quantidade da fauna e flora marinha que
resistem à poluição. Diariamente, recebe 18 mil litros de esgoto doméstico não
tratados por segundo, 90 toneladas de
lixo flutuante, esgoto químico lançados
por navios e estaleiros, e também das
mais de 200 empresas localizadas em sua
bacia hidrográfica. Manchas de petróleo
são vistas a olhos nus. Entre dutos de petróleo e munição da marinha e exército, é
considerada um cinturão explosivo. Rota
de tráfico de drogas e armas, tornou-se a
terra dos novos piratas: a Milícia.
¶Embora cercada por mangues devastados e rios poluídos, há em suas águas
um sopro de vida. Correntezas rompem
com toda a intervenção humana e os
aterramentos, dando fluxo e purificando
as águas da Guanabara. Os 60 quilômetros quadrados de manguezal, - na área
de proteção ambiental - APA de Guapimirim-, garantem a reprodução e a vida
de muitas espécies marinhas. Das águas
da Guanabara se alimentam tartarugas,
peixes, botos e famílias inteiras de pescadores. Com toda a sua complexidade,
beleza, e também descaso, a Baía de
Guanabara é um dos símbolos de persis-
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tência, resistência e resiliência à exploração desenfreada de um país colônia chamado Brasil.
¶Territórios Sensíveis| Baía de Guana- bara teve início em 2016, quando a
cidade do Rio de Janeiro se organizava
para receber os jogos olímpicos. Neste
momento, assistíamos à intensificação
– das já tão acentuadas – diferenças
sociais existentes na cidade. Acompanhávamos o crescimento dos índices de
pobreza, favelização e, sobretudo, violência. A grande questão ambiental daquele
momento era a despoluição da Baía de
Guanabara, que receberia atletas internacionais em suas águas. A saúde dos
atletas era o foco. Mas, o que víamos (e
vemos) diariamente foi (e continua sendo) o aumento dos índices de poluição, e
a total falta de preocupação com a saúde
da população local e do meio ambiente
em si. Um projeto político, ou, Petropolítico, de destruição da já em ruínas Baía
de Guanabara. Desde então, esta tornouse nosso território de pesquisa e criação
artística. No entanto, foi em 2019, com o
financiamento do Prince Claus Fund for
Culture Development e do Goethe Ins
titut, que o projeto ganhou força e potência colaborativa e coletiva, realizando
suas atividades junto aos moradores de
duas comunidades banhadas pelas águas
da Baía de Guanabara: Colônia de Pescadores Z-10|Ilha do Governador e Ilha de
Paquetá.
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Territórios Sensíveis
¶Criado em 2014 pela artista e pesquisadora Walmeri
Ribeiro, TERRITÓRIOS SENSÍVEIS é um projeto de pesquisa e criação em artes que reúne artistas-pesquisadores, cientistas, ambientalistas e comunidades locais
para que, juntos, possam construir novas formas de
imaginar e viver no mundo contemporâneo.
Inserido num campo de diálogo da arte com as questões ambientais, sobretudo, do impacto do Antropoceno e, consequentemente, das mudanças climáticas
nos modos de vida, o projeto propõe experiências colaborativas de pesquisa-criação em arte, tecnologia e
ciência. Realizado em territórios específicos, acredita
que a arte, com sua capacidade de sensibilização e sua
força micropolítica, pode desestabilizar nossos pensamentos e práticas individuais e coletivas, para e com
o que, comumente chamamos de natureza, gerando
assim um maior engajamento com o território onde se
vive e com a biosfera.
¶Como ações realizamos:
1. Residências artísticas, objetivando processos colaborativos de pesquisa|criação entre artistas-pesquisadores, cientistas, ambientalistas e comunidades locais;
2. Projetos artísticos site-specific para os territórios experienciados;
3. Intervenções artísticas e performances;
4. Exposições de trabalhos em artes visuais, arte tecnologia e audiovisual;
5. Escrita, publicação e compartilhamento de conhecimento em rede;
¶No projeto Baía de Guanabara, realizado ente 20192020, contamos com a participação dos artistas-pesquisadores Walmeri Ribeiro, Guto Nóbrega, Cesar
Baio, Patricia Freire, Ruy Cesar Campos, Nathalie Fari,
Marcela Cavallini, Sofia Mussolin, Marinalva Moura,
Alessandro Paiva, Paola Barreto e Daniel Puig. Dos colaboradores, moradores da Colônia Z-10: Thiago Caiçara, Luiz Antonio Franco (Pãozinho), Gabrielly Travassos, Giovane Armane e João Victor Abreu. E da Ilha de
Paquetá: Alessandra Gomes, Danyelle Mayor, Emanuel
Barbosa, Januário Campos e Francisco Campos.
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Presentation
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Sensitive Territories | Guanabara Bay
¶With 412 square kilometres in length, Guanabara Bay – a national symbol and cultural heritage
site recognized by the UN in 2012 – holds in its
waters, oil platforms, shipyards, industries, airports, fishing pens, boats and barges, and a large number of marine fauna and flora that resists
pollution. Everyday it receives 18 thousand litres
of untreated domestic sewage per second, 90
tons of floating garbage, chemical sewage released by ships and shipyards, and of the more than
200 companies located in its hydrographic basin.
Oil stains can be seen with naked eyes. Amidst
oil pipelines and navy and army ammunition, it is
considered an explosive belt. As a traffic route for
drugs and weapons, it became the land for new
pirates, the so-called “milícia”.
¶Although surrounded by devastated mangroves
and polluted rivers, there is still a breath of life in
its waters. Streams disrupt all human intervention
and landfills, by increasing their flow and purifying the waters of the Guanabara. The 60 square
kilometres of mangroves in the ‘Environmental
Protected Area of Guapimirim' ensures the reproduction and life of many marine species. The
waters of the Guanabara feed turtles, fishes, river
dolphins and whole families of fishermen. With all
its complexity, beauty and also neglect, Guanabara Bay is a symbol of persistence, resistance and
resilience amidst the unbridled exploration of a
colonised country named Brazil.
¶Sensitive Territories | Guanabara Bay started in
2016, when the city of Rio de Janeiro was preparing itself to host the Olympic Games. At that moment, we were witnessing the intensification of
the already accentuated social diferences existing
in the city. We were following the rise of poverty
rates, slums and, above all, violence. The major
environmental issue at that time was the cleaning
up of the Guanabara Bay which would receive
international athletes in its waters. The athletes’
health was the focus. But what we saw on a daily
basis (and still see until today), was the increase of
pollution levels and total lack of care for public health and the environment itself. A political project
(or Petropolitical) of devastation of the Guanabara. Since then, it has become our territory for research and artistic creation. However, it was only
in 2019, with the funding of the Prince Claus Fund
for Culture Development and the Goethe Institute, that the Project gained strength as well as
collaborative and collective agency, carrying out

its activities with the residents of two communities located in the waters of the Guanabara Bay:
Colônia de Pescadores Z-10 | Ilha do Governador
and Ilha de Paquetá.
Sensitive Territories Project
¶Created in 2014 by artist-researcher Walmeri
Ribeiro, SENSITIVE TERRITORIES is a research and
creation project in the arts, bringing together artist-researchers, scientists, environmentalists and
local communities in order to build new ways of
living and imagining in contemporary society. Inserted in a field of dialogue between the arts and
environmental issues, especially the impact of the
Anthropocene and, consequently, climate change
and its forms of life, the project proposes collaborative research-creation experiences in art, technology and science. Performed in specific territories, it believes that the arts, with its capacity to
raise awareness and micropolitical strength, can
destabilize our individual and collective thoughts
and practices around what we commonly call nature, thus generating a greater engagement with
the territory in which we live and with the biosphere.
¶How we perform our actions:
1. Artistic residencies that aim collaborative research | creation processes among artist-researchers, scientists, environmentalists and local
communities;
2. Site-specific projects for the experienced territories;
3. Artistic interventions and performances;
4. Artistic exhibitions;
5. Publications and knowledge exchange within
the network;
¶In the Guanabara Bay project, carried out between 2019-2020, we had the participation of the
artist-researchers Walmeri Ribeiro, Guto Nóbrega, Cesar Baio, Patricia Freire, Ruy Cézar Campos,
Nathalie Fari, Marcela Cavallini, Sofia Mussolin,
Marinalva Moura, Alessandro Paiva, Paola Barreto
and Daniel Puig. Of the collaborators, residents of
Colônia Z-10: Thiago Caiçara, Luiz Antonio Franco
(Pãozinho), Gabrielly Travassos, Giovane Armane
and João Victor Abreu. And from Ilha de Paquetá: Alessandra Gomes, Danyelle Mayor, Emanuel
Barbosa, Januário Campos and Francisco Campos.
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Alessandro Paiva
Artista visual e Designer Gráfico, mestrando no
programa de pós-graduação em Artes Visuais da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
Bacharel em Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador vinculado ao BrisaLAB - Laboratório de Pesquisa em
Performance, Mídia Arte e Questões Ambientais
(FAPERJ). Colabora em diferentes plataformas
culturais como festivais, residências, exposições
coletivas e individuais. E por meio de uma produção prática e teórica dedicada à  intersecção
entre arte, ciência e tecnologia, seus trabalhos
desdobram-se em artes gráficas, vídeoinstalações
e performances, explorando relações entre corpo,
território e questões ambientais.

[EN]  Visual artist and Graphic Designer, Mas-

ter's Candidate in Visual Arts at Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Bachelor's Degree in Cultural Production at Universidade Federal Fluminense (UFF) and researcher linked
to BrisaLAB - Performance Research Laboratory,
Media Art and Environmental Issues (FAPERJ).
Collaborates in different cultural platforms such
as festivals, residencies, collective and individual
exhibitions. And through a practical and theoretical production dedicated to the intersection
between art, science and technology, his work
unfolds in graphic arts, video installations and
performances, exploring relationships between body, territory and environmental issues.

Cesar Baio
É doutor e mestre em Comunicação e Semiótica
pela PUC/SP, com pesquisas nas áreas de cinema,
vídeo e artes visuais. Em 2010 realizou estágio
sanduíche no Vilém Flusser Archive - (UDK-Berlim). Entre 2017 e 2018 desenvolveu pós-doutorado como artista-pesquisador no i-DAT, na Plymouth University. É professor na área de Arte e
Tecnologia no Instituto de Artes da UNICAMP. Sua
pesquisa está direcionada ao campo das imagens
técnicas e às imbricações da arte com a ciência, a
tecnologia e sociedade. É autor do livro Máquinas
de Imagem: arte, tecnologia e pós-virtualidade e

de uma série de artigos e capítulos de livro publicados nacional e internacionalmente. Seu trabalho artístico individual e com o coletivo Cesar
& Lois tem sido exibido e premiado internacionalmente em eventos como Lumen BCS Prize in
Artificial Intelligence, Poland’s International Competition for Intermedia Art (2019) e Singapore’s
Global Digital Art Prize (2019).

[EN] Cesar Baio has PhD in Communication

and Semiotics at PUC / SP, with research in the
areas of cinema, video and visual arts. In 2010 he
held a research internship at Vilém Flusser Archive - (UDK-Berlin). Between 2017 and 2018 he developed a post-doctorate as an artist-researcher
at i-DAT, at Plymouth University. He is a professor
in the area of Art and Technology at the Arts Institute of UNICAMP. His research is directed to the
field of technical images and the overlap of art
with science, technology and society. He is the author of the book "Máquinas de Imagem: arte, tecnologia e pós-virtualidade" and a series of articles
and book chapters published nationally and internationally. In his individual artistic work and with
the collective Cesar & Lois, his works have been
exhibited and awarded internationally at events
such as Lumen BCS Prize in Artificial Intelligence,
Poland’s International Competition for Intermedia
Art (2019) and Singapore’s Global Digital Art Prize
(2019).

Daniel Puig
Com trabalhos publicados, apresentações, prêmios e distinções nacionais e internacionais – entre outros, Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik, Bienal de Música Brasileira Contemporânea e
Prêmio Arte na Escola Cidadã (pelo seu trabalho
com meios eletrônicos na educação musical) –,
Daniel Puig atua entre arte, educação, música e
tecnologia. Como artista, move-se da composição
para a proposição de processos criativos onde o
som tem papel central. Seu trabalho inclui outras
linguagens artísticas, estratégias inter-transmídia,
partituras não-convencionais, programação e ele-

trônica ao vivo, técnicas estendidas na voz e instrumentos, instalações sonoras, trilhas sonoras,
improvisação e performances com outras/os artistas. É Professor Adjunto da UFSB, desde 2015,
onde atuou como Pró-Reitor de Gestão Acadêmica, 2016-2017. Coordenou, entre outras, a implantação da interface pioneira universidade-escola e das licenciaturas interdisciplinares. Integra
o corpo docente do Centro de Formação em Artes
e atua em criação, ensino-aprendizagem, pesquisa e extensão junto aos cursos interdisciplinares
de graduação e pós-graduação. Daniel Puig é Doutor em Música pela UNIRIO, 2014, com estágio
de 2 anos na UdK-Berlim, Alemanha, 2012-2013
(Bolsa do DAAD), e Mestre em Composição (Música e Tecnologia) pela UFRJ, 2005. Foi professor
do CAp-UFRJ, 1993-2015, incluindo a formação
de professores. Concentra sua pesquisa atual em
torno dos estudos sobre a interface universidade-escola e a formação interdisciplinar de professores, e no pensamento complexo em arte, tecnologia e educação. Iniciou estágio de pós-doutorado
junto à Cátedra de Educação Básica do IEA/USP,
2020-2021.

[EN] Daniel Puig has a Doctorate in Music

(2014, UNIRIO) with a 2 years research internship
at UdK-Berlin, Germany (2012-2013, DAAD Scholarship), and a Masters in Composition (Music and
Technology, 2005, UFRJ). Currently, his research
is on complex thinking in arts, technology and
education, with a post-doctoral research at IEA/
USP (2020-2021) focusing on interdisciplinary
teacher’s training. With national and international published papers, performances, prizes and
distinctions – Darmstädter Ferienkurse für Neue
Musik, Bienal de Música Brasileira Contemporânea and Prêmio Arte na Escola Cidadã, among
others –, Daniel Puig’s work thrives between arts,
education, music and technology. As an artist, he
moves from composing to proposing creative processes where sound takes a central role. His work
includes other artistic expressions, inter-transmedia strategies, unconventional scores, programming and live-electronics, extended techniques in
vocal and instrumental music, sound installations,
soundtracks, improvisation and performances
with other artists. Professor at UFSB since 2015,
he was Dean for Academic Management (20162017), coordinating, among other activities, the
implementation of interdisciplinary teacher’s trai-

ning courses and a pioneering interface between
university and basic education.

Guto Nóbrega
É Pós-Doutor pela UnB, linha Arte e Tecnologia do
PPGAV/UnB (2019), é Doutor (2009) em Interactive Arts pelo Programa de Pós-Graduação Planetary Collegium, University of Plymouth, UK, onde
desenvolveu pesquisa sob orientação do Prof. Roy
Ascott. É artista, pesquisador, Mestre em Comunicação, Tecnologia e Estética pela ECO-UFRJ (2003)
e Bacharel em gravura pela EBA/UFRJ (1998). É
professor associado da EBA/UFRJ onde leciona
desde 1995 e professor permanente do PPGAV/
UnB (2018 - atual). Fundou e atua como um dos
coordenadores do NANO - Núcleo de Arte e Novos Organismos, espaço de pesquisa para investigação e criação artística. Foi coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais /
EBA/UFRJ (2015-2017) e atualmente atua como
representante da linha Poéticas Interdisciplinares
no mesmo programa. Desde 2019 é Bolsista de
Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2.

[EN] Guto Nóbrega is postdoc in Art and

Technology from PPGAV / UnB (2019) and PhD
(2009) in Interactive Arts from the postgraduate
program Planetary Collegium (former CAiiA-STAR), University of Plymouth UK, where he developed research under the supervision of Prof.
Roy Ascott. He is an artist, researcher, Master in
Communication, Technology and Aesthetics from
ECO-UFRJ (2003) and Bachelor in engraving at
EBA-UFRJ (1998) where he teaches since 1995.
He founded and acts as one of the coordinators of
NANO - Núcleo de Arte e Novos Organismos, a research academic lab for investigation and artistic
creation. He was the coordinator of the Programa
de Pós-Graduação em Artes Visuais / EBA / UFRJ
(2015-2017) and currently acts as Research Productivity Fellowship from CNPq - Level 2.
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Marcela Cavallini
É performer e dançarina sudaka, mãe e professora de yoga. Interessada em ativismos poéticos e
ficcionais, nas relações entre a cultura, sociedade,
meio ambiente e política sob a perspectiva femininista.
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade Federal Fluminense. Especialista em Ciência,
Arte e Cultura na Saúde pelo Instituto Oswaldo
Cruz -FIOCRUZ. Licenciada em Dança pela Faculdade Angel Vianna e em Ciências Biológicas pela
Universidade Federal do Espírito Santo. É formada profissionalmente em Dança Contemporânea
pela Escola de Teatro e Dança Fafi -ES. Realizou
trabalhos em parceria com outros artistas e coletivos em projetos de dança, performance e artes
visuais.  Seus últimos trabalhos solos participaram
do Festival Latino-americano de Arte e Ativismo
-UYU, Festival Corpos Críticos-RJ e festival Fora
Dalí. Atualmente, participa do projeto de residência artística internacional na Galeria de Artes Despina-RJ. É, também, integrante do Laboratório de
Pesquisa -BrisaLab (FAPERJ).

[EN] Marcela Cavallini, performer and dan-

cer sudaka, mother and yoga teacher. Interested
in poetic and fictional activism, in the relations between culture, society, environment and politics
under the feminism perspective. She holds a Master's degree from the Postgraduate Program in
Contemporary Studies of the Arts at Universidade
Federal Fluminense. Specialist in Science, Art and
Culture in Health by the Oswaldo Cruz Institute
-FIOCRUZ. Degree in Dance from Faculdade Angel
Vianna and in Biological Sciences from Universidade Federal do Espírito Santo. She has a professional degree in Contemporary Dance from the Fafi
School of Theater and Dance -ES. She has worked
in partnership with other artists and collectives in
dance, performance and visual arts projects. Her
latest solo works participated in the Latin American Festival of Art and Activism -UYU, Festival
Corpos Críticos-RJ and Fora Dalí festival. Currently
artist of the international artist residency project
at Galeria de Artes Despina-RJ and member of Laboratory Research -BrisaLab (FAPERJ).
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Mari Moura
Possui graduação em Licenciatura em Educação
Artística - Desenho pela Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (2003), graduação em Licenciatura em Educação Artística Artes Cênica pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(2008). É especialista em Ensino de Teatro (2004)
e em Corpo e Cultura de Movimento (2005), ambas pela UFRN. É mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2012).
Atualmente é doutaranda na Universidade de
Brasília, no Programa de Pós-graduação em Arte
Contemporânea, na linha de pesquisa em Arte e
Tecnologia. É professora do Instituto Federal de
Educação e Ciência do Rio Grande do Norte- IFRN,
1ª Ministra do Estado Sensível, integrante do Grupo Estandarte de Teatro - Natal/RN e Performer.

[EN] Graduated in Arts Education - Design

from the Federal University of Rio Grande do Norte (2003), Graduated in Arts Education in Performing Arts from the Federal University of Rio Grande do Norte (2008). He specializes in Teaching
Theater (2004) and in Body and Culture of Movement (2005), both from UFRN. Master in Education from the Federal University of Rio Grande do
Norte (2012). He is currently a PhD student at the
University of Brasília, in the Postgraduate Program
in Contemporary Art, in the line of research in Art
and Technology. She is a professor at the Federal
Institute of Education and Science of Rio Grande
do Norte- IFRN, 1st Minister of the Sensitive State,
member of the Grupo Estandarte de Teatro- Natal
/ RN and Performer.

Nathalie Fari
Nascida 1975 em São Paulo, atua nas áreas das
artes performativas, pesquisa artística e educação
somática. Formou-se em Educação Artística pela
Fundação Armando Alvares Penteado e em teatro
pela escola TUCA da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pelo Centro de Pesquisa Teatral
dirigido por Antunes Filho. Em 2009, completou o
seu mestrado em ‘Space Strategies - Exploratory
Art in Public Contexts’ pela Universidade de Arte
Weissensee em Berlim, Alemanha. Atualmente

é Doutoranda no programa de artes cênicas da
Academy of Music and Drama da Universidade de
Gotemburgo, Suécia. O foco principal de sua pesquisa, está na exploração de uma prática site-specific e performativa através de uma abordagem
fenomenológica, pós-humana e documental. Ela
é fundadora do Body Mapping Lab (desde 2013)
onde desenvolve e coordena laboratórios de
pesquisa em performance em colaboração com
artistas e pesquisadores de diferentes áreas. Ela
faz parte do grupo de pesquisa artística da Nordic
Summer University (desde 2016) e do 'Embodied
Research Working Group’ da International Federation of Theatre Research (desde 2017).

[EN] Nathalie Fari (b. 1975 in São Paulo) works
across the fields of performative arts, artistic research and somatic education. She holds a degree in
Art Education from the Fundação Armando Alvares Penteado University (1998) and in acting from
the TUCA theatre school of the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, and the Centro de
Pesquisa Teatral Institute under the direction of
Antunes Filho. In 2009, she has completed a Master of Arts degree in Space Strategies- Exploratory
Art in Public Contexts at the Weißensee Kunsthochschule Berlin, Germany. Since 2018, she is
a PhD candidate at the Academy of Music and
Drama at the University of Gothenburg, Sweden.
The main focus of her research lies in exploring
a site-oriented performance practice through a
phenomenological, post-humanist and documentary approach. She is the founder of the Body
Mapping Lab (since 2013) where she designs and
coordinates research laboratories in performance
in collaboration with artists and scholars from different fields. She is a member of the artistic research group from the Nordic Summer University
(since 2016) and the Embodied Research Working
Group from the International Federation of Theatre Research (since 2017).

Paola Barreto
(a.k.a. paoleb ou Dr. Fantasma)

É artistapesquisadora, graduada em Cinema
(UFF), Mestre em Tecnologia e Estéticas (PPGCOM/ UFRJ), e Doutora em Poéticas Interdiscipli-

nares (PPGAV/ UFRJ). Através de uma produção
prática e teórica dedicada a fantasmagorias e
arqueologia de mídias, seus trabalhos envolvem
processos de autoria coletiva e desdobram-se entre filmes, instalações e performances, explorando através da materialidade dos suportes as relações entre corpo, cidade e imagem. Desde 2017
é Professora de Artes, Estéticas e Materialidades
no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências
Professor Milton Santos na UFBA, onde coordena o laboratório de de pesquisa Balaio Fantasma.
http://www.balaiofantasma.ihac.ufba.br/

[EN] Paola Barreto is an audiovisual artist

and researcher trained as a filmmaker. She has a
BA in Film Studies, a MA in Aesthetics and Technology and a PhD in Interdisciplinary Poetics at
the School of Visual Arts at Rio de Janeiro Federal University. Between 2014 and 2015 she was a
visiting scholar at the Flusser Archiv at the Berlin
University of the Arts. Her theoretical and practical production is based on analog and digital
video circuits, media archeology and hybrid systems, unfolding in installations, interventions and
science fiction. She lives and works in Salvador as
a Professor at UFBA, coordinating the research laboratory Balaio Fantasma. http://www.balaiofan

Patricia Freire
Artista visual com bacharelado em pintura pela
Escola de Belas Artes da UFRJ, com trabalhos
expostos em diversas galerias e instituições de
arte no Brasil e no exterior entre as quais: Museu
Nacional de Belas Artes/RJ, Galeria Candido Mendes/RJ, SESC Copacabana/Rio de Janeiro; Galeria
de Arte UFF/Niterói; Blackheath Gallery/Londres;
Galeria Aritza/Bilbao; leilão Néret-Minet/Paris.
Recebeu Bolsa-residência no International Landscape Workshop- Blanca/ Espanha. Mestre pelo
Programa Estudos Contemporâneos das Artes na
Universidade Federal Fluminense (UFF), com uma
pesquisa de título “Olhar em Transe: Da Natureza da Pintura como Reconexão com o Mundo”, o
foco dessa pesquisa é sobre a nossa conexão com
a natureza e nossa capacidade de observar e perceber suas influências em nosso comportamento,
tendo a pintura como meio de visualização desse

processo que mistura o fazer artístico e as relações com o meio ambiente.

[EN] Visual artist with a bachelor's degree in

painting from the UFRJ School of Fine Arts, with
works exhibited in several galleries and art institutions in Brazil and abroad, including: National
Museum of Fine Arts / RJ, Candido Mendes Gallery / RJ, SESC Copacabana / Rio de Janeiro; UFF
Art Gallery / Niterói; Blackheath Gallery / London;
Galeria Aritza / Bilbao; auction Néret-Minet / Paris. Received a scholarship at the International
Landscape Workshop- Blanca / Spain. Master by
the Contemporary Studies of Arts Program at the
Federal Fluminense University (UFF), with a research entitled “Entraced Gaze: Of the Nature of
Painting as Reconnection with the World”, the focus of this research is on our connection with nature and our ability to observe and perceive their
influences on our behavior, with the painting as a
means of visualizing this process that mixes artistic making and relations with the environment.

Ruy Cézar Campos
É artista-pesquisador, desenvolvendo projetos
com videoarte, performance e instalação. Com
suas obras têm destacado fluxos discretos de circulação de dados e materialidades, performado
paisagens infraestruturais e ambientalmente contaminadas, abordado materialidades midiáticas
no contexto do clima contemporâneo, explorado
epistemologias da arte e da arqueologia das mídias, assim como investigado modos de corporificação em vídeos compartilhados, dentre outros
temas. Participou da XIII Bienal de Havana com
apoio do Prince Claus Mobility Fund e da Bienal
de Arte Digital (Oi Futuro Flamengo e Museu da
Pampulha), bem como de exposições como Campos de Invisibilidade (Sesc Belenzinho – São Paulo), 69º Salão de Abril (Fortaleza), 28º Mostra de
Arte da Juventude (Sesc Ribeirão Preto, prêmio
gráfico), Convergência – Mostra de Performance Arte do Sesc - Tocantins (edições 2015, 2016
e 2017), além de festivais de videoarte em cinco
continentes. É mestre em Artes pela Universidade
Federal do Ceará e doutorando em Tecnologias da
Comunicação e Cultura na Universidade do Esta-

do do Rio de Janeiro, com bolsa Capes.

[EN] Ruy Cézar Campos is an artist-resear-

cher developing projects with video, performance
and installation arts.His works highlight discreet
flows of data and matter circulation, approaching
subjects such as infrastructures of digital data
distribution, landscape performance of/and environmentally damaged places, media materiality in
contemporary climate, media art epistemologies,
media archaeology, shared video embodiment,
etc. It was exhibited at the XIII La Habana Biennial with Prince Claus Mobility Fund support and
also at Digital Art Biennial (Oi Futuro Flamengo
and Museu da Pampulha), Fields of Invisibility
(Sesc Belenzinho - São Paulo) 69º Salão de Abril
(Fortaleza), 28º Mostra de Arte da Juventude
(Sesc Ribeirão Preto, graphic prize), Convergência
– Mostra de Performance Arte do Sesc - Tocantins
(edições 2015, 2016 e 2017) and videoart festivals
in five continents. Holds a Master degree in Arts
by Federal University of Ceará and is a PhD candidate in Media Studies at the Rio de Janeiro State
University supported by a Capes fellowship.

Sofia Mussolin
É artista-pesquisadora-viajante e desenvolve
sua linguagem na intercecção entre fotografia,
vídeo e performance, interessada na relação entre corpos sencientes, territórios e seus diálogos
cosmopolíticos. Formada em Imagem e Som pela
UFSCar, cursou Estudos Artísticos/Design e Multimídia na Universidade de Coimbra (Portugal) através do Programa Santander de Bolsas Luso-Brasileiras. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação
de Artes Visuais na UFRJ, atua desde 2013 entre
direção de fotografia para cinema, exposições e
residências artísticas coletivas e individuais: curta-metragem "Melhor Idade é o Caralho" (selecionado para 11o Festival de Cinema de Taguatinga,
FESTin Lisboa 2016); Exposições "Mundo-Solidão"
Museu da Imagem e do Som de Santos (SP) e IFRN
(RN), “Festival Solar” no Centro Dragão do Mar
em Fortaleza (CE), “Vazantes” no Centro Cultural
de Justiça Federal (RJ), “Suburzona de Conforto”
na Galeria Saracura (RJ), OpenLab "Hiperôrganicos 8" no Museu do Amanhã  (RJ), Performance
no Programa "Um berro, um sussurro" no Parque
Lage (RJ), Festival "ViDEOSKiN" na The Edge Gal-

lery (Canadá), e residência artística no Festival “A
Salto” em Elvas (Portugal)
[EN] Sofia Mussolin is a artist-researcher-traveller and develops her language at the intersection of photography, video and performance,
interested in the relationship between sentient
beings, territories and their cosmopolitical dialogues. Graduated in Image and Sound at UFSCar,
she studied Artistic Studies / Design and Multimedia at the University of Coimbra (Portugal)
through the Santander Luso-Brazilian Scholarship
Program. Master by the Postgraduate Program of
Visual Arts at UFRJ, she has worked since 2013
between cinematography direction, exhibitions
and artistic residencies: short film "Melhor Idade é  o Caralho" (selected for the 11th Taguatinga Film Festival , FESTin Lisboa 2016); Exhibitions
"Mundo-Solidão" Museum of Image and Sound
of Santos (SP) and IFRN (RN), "Solar Festival" at
the Dragão do Mar Center in Fortaleza (CE), "Vazantes" at the Federal Justice Cultural Center (RJ)
, “Suburzona de Conforto” at Galeria Saracura
(RJ), OpenLab "Hiperôrganicos 8" at Museu do
Amanhã  (RJ), Performance on the program "Um
berro, um whisper" in Parque Lage (RJ), Festival
"ViDEOSKiN" at The Edge Gallery (Canada), and
artistic residency at the “A Salto” Festival in Elvas
(Portugal).

Walmeri Ribeiro
É artista-pesquisadora, professora associada do
Departamento de Artes e Estudos Culturais e do
Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes (PPGCA) da Universidade Federal Fluminense| UFF e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes
(PPGVA|EBA), da Universidade Federal do Rio de
Janeiro| UFRJ. Com formação em estudos de performance, cinema e mídia arte, tem como interesse de pesquisa as relações entre Performance,
Mídia Arte e Questões Ambientais, dedicando-se
desde 2014 a projetos de pesquisa e criação artística voltados para as relações entre Arte e Antropoceno. Pós-doutora pelo departamento de Artes| Concordia University| Canadá ( bolsa CAPES),
Doutora em Comunicação e Semiótica| PUC-SP (
bolsa CNPQ) e mestre em Artes|UNICAMP.  Bolsista FAPERJ (Programa Jovem Cientista Nosso Es-

tado, 2019-2023), é coordenadora do Laboratório
de pesquisa em Performance, MídiArte e Questões Ambientais - BrisaLAB| UFF e do projeto de
pesquisa e criação artística Territórios Sensíveis.
Autora do livro “Poéticas do Ator no Cinema
Contemporâneo” (Intermeios, 2014) e co-autora
dos livros “Arte e seus territórios Sensiveis” (Intermeios, 2014) e “Arte e seus percursos Sensiveis” (Intermeios, 2016) e Artes: Novos modos
de Habitar|Viver (Intermeios, 2019). Nos últimos
anos, participou de congressos, seminários e exposições de arte no Brasil e no exterior. Suas atividades foram financiadas por agências brasileiras,
alemãs (Goethe Institut e DFG), Holandesa (Prince
Claus Fund) e prêmios de pesquisa e produção em
artes.

[EN] Walmeri Ribeiro is artist-researcher, associated professor at Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro| Brazil in the department
of Arts and Cultural Studies and in the graduate
programs in arts at Federal Fluminense University
and Federal University of Rio de Janeiro. Having
background in performance Art and media studies, her interest as artist and researcher is on
the relationship between Performance, Media
Art and, environmental issues, developing, since
2014, projects focused on the relationship between Art and Anthropocene. She developed her
Posdoc in the Department of Fine Arts, Concordia
University (Montreal|Canadá – CAPES Felowship),
PhDʼs research at the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP- CNPQ Fellowship)
and her Master in Arts at Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP/SP). FAPERJ Fellow (Young Scientist Program, 2019-2023), she is the coordinator of the Performance, MidiArt and Environmental Issues Research Laboratory - BrisaLAB|
UFF and the Sensitive Territories project. Author
of the book "Poéticas do Ator no Cinema Contemporâneo" (Intermeios, 2014) and co-author of
the books "Arte e seus territórios Sensiveis" (Intermeios, 2014) and "Arte e seus percurso Sensiveis" (Intermeios, 2016) and Artes: Novos modos
de Habitar|Viver (Intermeios, 2019).   In the last
years, she has participated in congress, seminars
and Art exhibitions in Brazil and abroad. Her activities have been commissioned by Brazilians
federal agencies, Germany agency and prizes for
research and art production.
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"O corpo tem poderes de improvisação e invenção que nós estamos
apenas começando a investigar."
[EN] "The body has powers of improvisation and invention that we are only starting to investigate."

BRIAN MASSUMI

Dispositivo - Convite
para um mergulho nos
rastros e veias abertas
do Antropoceno.
________________

Por WALMERI RIBEIRO
¶Como tornar um corpo disponível ao encontro de algo
que ainda está por emergir? Como potencializá-lo, tornando-o poroso às relações de troca e de escuta para com o
outro, e para com o território experienciado? Como ampliar todo o aparato sensorial e perceptivo de um corpo,
lançando-o à experiência?
¶Estas perguntas foram acionadas como um dispositivo-convite para os participantes do projeto Territórios Sensíveis| Baía de Guanabara. Dos artistas e colaboradores, aos
moradores das duas comunidades, Colônia Z-10 e Ilha de
Paquetá. Mulheres, homens e crianças foram convidados a
investigar as potencialidades de um corpo em performance, disponibilizando-se ao encontro e ao acaso. Um corpo
atento às questões éticas, estéticas, políticas e ambientais
que emergem de territórios específicos.  
¶Em comum, tínhamos a Baía de Guanabara, os rastros e
veias abertas do Antropoceno.
¶O desafio de lançar estes corpos à experiência em uma
paisagem em ruínas, me levaram, e me levam, ao encontro
de novos métodos, metodologias e procedimentos para
esta prática artística. Atuo num duplo sentido neste projeto, o de propor ao outro e o de experienciar com o meu
próprio corpo. E assim, individual e coletivamente, mergulhamos nas práticas performativas como pesquisa e na
meditação ativa como potencializadora de um corpo em
performance, um corpo em movimento, desdobrando-se
em si mesmo, aberto à poética do encontro e ao emergir
de um conhecimento corporificado.
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Ação - Respiração.
Atenção plena - Presença.
Aqui e Agora.
¶Como um campo expandido da performance arte, as práticas performativas
como pesquisa e criação estão fundamentadas nos conceitos de processualidade e
de experiência. A experiência em toda a
sua dimensão e intensidade, como uma
operação cognitiva, nos conduz às questões, assim como ao aprimoramento de
novas formas artísticas, tanto para a criação, quanto para o compartilhamento do
conhecimento emergente com um público mais amplo. Desdobrando-se em si
mesma, ao abordar diretamente o corpo
em toda sua dimensão, potência investigativa e inventiva, esta é uma metodologia que se abre para a invenção de novas
proposições, ações e diálogos que surgem
de um conhecimento corporificado.
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¶Assim, o dispositivo-convite trazia
consigo um duplo desejo de ação
e criação: disparar, por um lado,
um mergulho de cada participante
em si mesmo - um mergulho vertical - e, por outro, um mergulho
nas questões urgentes que emergem da relação entre o corpo em
performance e o corpo - território
experienciado - um mergulho horizontal -.
Lembrando sempre, que um corpo
em Performance é um corpo em
processo, assim como o conhecimento que dele emerge.

Acesse | acess: vimeo.com/428795131
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WALMERI RIBEIRO

Invitation-Device for a dive into open tracks
and veins of the Anthropocene
________________________

EN
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¶How to make a body available to meet
something that is yet to emerge? How
to potentiate it, making it porous to the
relationships of exchange and listening
relations with the other, and with the experienced territory? How to enlarge the
whole sensorial and perceptual apparatus
of a body, launching it into experience?
¶These questions were triggered as an
invitation-device for the project participants of Sensitive Territories| Guanabara
Bay project. From the artists and collaborators, to the residents of both communities, Colônia Z-10 and Paquetá Island.
Women, men and children were invited
to investigate the potentialities of a body
in performance (in movement), making
themselves available to meet and at random. A body that is attentive to ethical,
aesthetic, political and environmental issues that emerge from specific territories.  
¶In common, we had the Guanabara Bay,
the tracks and open veins of the Anthropocene.
¶The challenge of launching these bodies
to the experience in a landscape in ruins,
took me (and takes me) to find new methods, methodologies and procedures for
this artistic practice. I act in a double sense in this project, that of proposing to the
other and that of experiencing with my
own body. And so, individually and collectively, we immerse ourselves in performative practices such as research and active
meditation as a potentializer of a body in

performance: a body in motion, unfolding
in itself, open to the poetics of the encounter and to the emergence of embodied
knowledge.
¶Action-Breathing. Mindfulness-Presence. Here and Now.
¶As an expanded field of performance-art, performative practices such as
research and creation are based on the
concepts of process and experience. The
experience in all its dimension and intensity, as a cognitive operation, leads us to
research questions, as well as to the improvement of new artistic forms, both for
creation and for sharing emerging knowledge with a wider audience. Unfolding itself, by directly addressing the body in all
its dimension, investigative and inventive
power, this is a methodology that opens
up to the invention of new propositions,
actions and dialogues that arise from an
embodied knowledge.
¶Thus, the invitation-device brought with
it a double desire for action and creation:
trigger, on the one hand, a dive from each
participant in himself  - a vertical dive -  
and, on the other, a dive into the urgent
issues that emerge from the relationship
between the body in performance and
the body-territory experienced - a horizontal dive -.
Always remembering that a body in performance is a body in process, as well as
the knowledge that emerges from it.

“Videoduto - Lixo/Memória”

___________________
Por RUY CÉZAR CAMPOS

Créditos | Credits
Fotos | Photos: Alessandro Paiva

¶O presente ensaio chega no espaço da pesquisa em arte mediado por
uma materialidade que muito boiou
e rolou, conduzida pela dança entre
vento e água salgada, em seus giros
cíclicos atravessados por partículas
de poluição atmosférica e microplásticos da Baía de Guanabara. O duto
audiovisual foi encontrado no mangue do Rio Jequiá, depois de adentrar o seu saco, rompendo barcos de
pescadores que o encostaram na beira do mangue.
¶A memória que ele invoca imediatamente é a do dia 18 de janeiro de
2000, há exatos 20 anos, quando o
rompimento de um duto da Petrobrás em Duque de Caxias causaria
um dramático vazamento de óleo na
Baía de Guanabara. Tal evento, ainda
tão jovem, pode já estar esquecido
na memória de tantos, mas a viscosidade monstruosa do que significa um
oil spill nas correntes marítimas está
bem fresca, ao menos na memória
dos nordestinos que em 2019 assistiram horrorizados suas praias mais
turísticas serem invadidas por essa
substância alheia à saúde ambiental.
¶Antes da tragédia no Nordeste, tive
a oportunidade de escutar a experiência de quem viveu o primeiro e gigante vazamento de petróleo do Brasil, na Baía de Guanabara, em 1975.
Quem me contou foi Seu Geraldo,
mais antigo pescador ativo da primeira colônia de pescadores do Brasil, que em 2020 completa 100 anos
de existência à beira do mangue do
Saco do Jequiá, na Ilha do Governa-

dor, Baía de Guanabara.
¶De acordo com Emanuel Alencar
(2016), esse que foi o maior acidente
ambiental da Baía, ocorreu em 26 de
março de 1975, quando o navio iraquiano Tarik Ibn Ziyad rompeu seu casco e
derramou 6 milhões de litros de óleo no
corpo da Baía. O Rio Jequiá foi severamente atingido por uma grossa camada
de óleo que, ao pegar fogo, destruiu
cerca de 2 hectares de manguezal. As
operações de limpeza se estenderam
até o dia 6 de abril daquele ano.
¶Essa história foi esquecida, para ser
lembrada apenas nos anos 2000, com
o rompimento do duto em Duque de
Caxias. Ainda assim, três anos antes,
em março de 1997, cerca de 600 mil
litros de petróleo da mesma refinaria
escorreram para a Baía, depois que um
duto se rompeu. Segundo relatório dos
órgãos ambientais, cerca de 4.000 metros quadrados de manguezais foram
atingidos.
¶A Baía de Guanabara e seus manguezais são posicionados como uma zona
de sacrifício do progresso. É uma lógica
de guerra contra aqueles que nela vivem e que dela vivem, como os pescadores e a própria vida animal em meio
às ruínas da petropolítica. Apesar dos
acidentes ambientais de 1975, 1997,
2000, e outros diversos que se deram
na década de 2010, a situação segue
sendo de injustiça ambiental para os
pequenos pescadores e animais dessa zona de sacrifício. Essa lógica se reproduz não só no que se evidencia em
falhas infraestruturais dos dutos que
transportam o petróleo, mas no dire-

cionamento dos próprios canos e dos
próprios resíduos da população que
vive na beira do mangue.
¶Memorificar através do duto que nos
foi trazido pelas correntes de vento e
de ar é um gesto de pensamento sobre
a nossa sobrevivência através de alianças que possam resistir às circunstâncias mais sinistras. Tudo que pensamos,
pensamos pelas circunstâncias favoráveis que as infraestruturas criam para
o nosso pensamento operar. Com o
rompimento dessas infraestruturas, os
desastres do clima contemporâneo se
revelam para o nosso ambiente e para
as nossas próprias razão e imaginação,
condicionadas às circunstâncias que as
legitimam institucionalmente pela ciência ou pela arte: será meramente para
anestetizarmos nossa morte?
¶Arte e pesquisa no clima contemporâneo seria ir além do que as circunstâncias atuais permitem, e considerar que
as circunstâncias de nossa sobrevivência serão eventuais diante de infraestruturas falhadas de seu propósito, como
um duto que causa um oilspill ecocida
ou que vira mídia para ensaio audiovisual. Como coloca Naomi Klein, não há
como se manter um sistema construído
sobre lugares sacrificados e pessoas sacrificadas a não ser que se tenha teorias
intelectuais que justifiquem o sacrifício
existir e persistir. O caminho para fora
dessas teorias não está nem na ciência,
nem na arte, mas talvez em suas tentativas entremeio que encontram conhecimento na humildade ativista de vida
lugarificada.
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RUY CÉZAR CAMPOS

Videoduct - Trash/Memory
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¶This essay comes to the art research space mediated by a materiality that rolled and
floated conducted by the dance among salt
water and wind through cyclical twists and
traversed by atmospheric pollution and Guanabara Bay microplastics. The audiovisual
duct was found in Jequiá River, after entering
the mouth of Jequiá River and disrupt boats
placed in its mangrove margins.
¶It evokes immediately the memory of January 18th, 2000, exactly 20 years ago, when
a duct disrupted by Petrobrás in Duque de
Caxias would cause a dramatic oil spill. Such
event, yet so young, can already be forgotten among other tragical memories, but the
slimy monstrosity of what an oil spill in ocean currents means is yet fresh, at least in the
memory of people from the Northeastern
Brazil that in 2019 watched, horrified, their
biggest touristic beaches being invaded by
this substance foreign to environmental health.
¶Before the tragedy in Northeastern Brazil, I
had the opportunity to listen the experience
of who lived the first major oil spill in Brazil,
at Guanabara Bay, in 1975. Who told me was
Mr. Geraldo, older active fishermen in the
first registered fishermen colony in Brazil.
The colony celebrates in 2020 a hundred years of register resisting neighboring the mouth of Jequiá River, Guanabara Bay.
¶According to Emanuel Alencar (2016), this
was the major environmental disaster occurred in March 26th, 1975, when Iraq vessel Tarik Ibn Ziyad collapsed and spilled 6
millions liters of oil in the bay. Jequia River
was severely hit by a thick layer of oil that got
on fire and destroyed 2 hectares of its mangrove. Cleaning operations extended until
April 6th of that year.
¶This story was forgotten to be remembered
again only in the years 2000 with the occurrence of a novel tragedy. Yet, three years before, in march of 1997, around 600 thousand
liters of oil spilled in the same place after a

duct disrupted. Following environmental reports, around 4.000 meters of the mangroves were hit.
¶Guanabara Bay and its mangroves are positioned as a sacrifice zone of progress. It’s
a war logic against those who live in and
from it, as the fishermen and the animal life
among the ruins of oil politics. Despite the
environmental disasters of 1975, 1997, 2000
and others that occurred in the years 2010,
the situation remains of environmental injustice life in this sacrifice zone. The logic is
reproduced not only in what becomes evident through infrastructural failures as oil
ducts disruptions, but in the directioning of
the several sewer pipes that neighbors the
mangrove.
¶Memorize through the duct that was brought to us by the wind blows is a gesture of
thought about our survival through alliances
that can resist the most sinister circumstances. All that we think it’s through favorable
circumstances for thought created by infrastructures supporting our thought operations.
With the disruption of these infrastructures,
contemporary climate disasters reveal themselves to our environment and to our very
reason and imagination, conditioned to the
circumstances that legitimate them institutionally by science or art: is it only for we to
numb our death?
¶Art and research in the contemporary climate would be going beyond what current
circumstances allow and consider that the
circumstances for our survival are going to
be eventful facing failed infrastructures, as a
disrupted duct causing an environment murdering oil spill or being appropriated for an
audiovisual essay. As Naomi Klein states, there’s no way to sustain a system built upon sacrificed places and sacrificed people without
intellectual theories that justify the existence
of these sacrifices. The way out of these theories is neither in science nor art, but maybe
in in-between efforts finding knowledge in
the activist humility of being placed.

Rede, espelho e território:
a arte como experiência
de coexistir

___________________
Por SOFIA MUSSOLIN

¶Através do desenvolvimento do projeto “Territórios Sensíveis”, que por um ano atravessou as paisagens vivas da Baía de Guanabara no Rio de Janeiro,
nos foi alertada a urgência do meditar em ação. A
aliança com o que entendemos como paradoxal na
sociedade deve ser aplicada na formatação atual de
vida, a fim de impelir-nos a caminho da saída de zonas de conforto, e criar, assim, uma mistura sinestésica capaz de pulverizar nossos limites e promover a convivência do além-fronteiras. Um processo
que decorreu durante o projeto e evidenciou as
atividades do organismo planetário, baseadas nas
interações de suas diversidades vivas em mutualismo, na performance da transformação pela colisão
benéfica entre diferenças. Definido o ser humano
como potência corporal e mental, não seria hora
de enfrentarmos também essas diferenças em cooperação? Re-formatar a existência da dinâmica
dualista sem coexistência, dos modos de vida que
não liberam os corpos, não expandem a linguagem
e delimitam a forma como entendemos o espaço e
o tempo.
¶Ailton Krenak nos diz sobre a natureza que vemos
da janela de nossas casas como a referência para
os assuntos do “outro lugar”. Como a Baía de Guanabara, que me é paisagem, narra também essas
realidades outras? Ao adentrar a realidade da colônia Z-10, uma comunidade de pescadores na Zona
Norte da cidade, que também tem a Baía como paisagem, operou-se um reconhecimento sensível de
tempo e espaço, tornando esse conceito estático
de paisagem como território que respira, que afeta e faz os corpos se relacionarem. Na atenção aos
novos elos que se formam organicamente, e com a
metodologia da Performance como pesquisa, que
Créditos | Credits
Fotos | Photos: Sofia Mussolin
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processa e aloca os diversos acessos ao sensível durante o processo de reconhecimento
desse território, fui junto ao pescador Tiago,
colher pedaços de redes de pesca e escutar
as histórias dos diversos pescadores da comunidade. Em uma costura circunstancial,
surgiu a performance/instalação “Feiticeira”
com Marcela Cavallini, que desenvolvia oficinas corporais, trançando os movimentos dos
corpos dos moradores com os espaços por
eles habitados. No último dia de residência
artística, nos dispusemos embaixo da rede
colhida e chegamos de barco pelo canal do
mangue, caminhando pela principal via da
comunidade e gritando palavras em alerta à  situação do mangue. Éramos artistas,
pescadores, crianças. Pescados pela escuta
andarilha, pelo fazer em conjunto, ativados
pelo equilíbrio de sermos um único corpo, na
intenção de mostrar o imagético como maneira possível de voltar o olhar para o que
precisa de atenção.

¶Na continuidade da residência artística, fomos para ilha de Paquetá, na qual foi moldada a ação em performance individual,
acionando e vibrando conforme a vontade
se manifestava e, com isso, as pessoas que
se interessavam. Espelhar a Baía de Guanabara com um papel refletivo/reflexivo, no
qual os corpos se tornavam o próprio espelho e a própria paisagem. Ser você mesmo,
a paisagem, e o espelho atiça a mente e o
corpo para refletirmos as partes como todo,
e na eficácia possível do cuidado ao olhar
para si como poder transcendental capaz de
destruir o ego e forçar a alteração em modo
de vida - já que o ego em restauração aceita
novas formas e expressões. Ou seja, os corpos em transformação são mensageiros, são
o meio para ação, e o começo para transformação no cosmos. A performance fotografada é, assim como na colônia Z-10, uma
ferramenta na micropolítica de exacerbar a
forma como vivemos e torná-la evidente no
consciente coletivo.
Créditos | Credits
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"Reflexões da Baía", 2019.
Sofia Mussolin

¶Uma meditação ativa existe quando alteramos o interno, que organicamente se mostra no externo e molda uma rede na qual cada elo entende seu espaço, seu corpo, sua potência. Os territórios, as águas, as
comunidades. Todos são cosmos que passam pelo mesmo processo de
cocriação, entremeando relações capazes de acomodar modos de vida
diferentes em aprendizados mútuos, na real aplicabilidade da cosmopolítica. Mais do que as próprias obras descritas e desenvolvidas pelo projeto, o formato das residências artísticas em reconhecer uma paisagem
já dada como morta, mostrou-se viva e pulsante pelos elos multiespécies
que se costuram pela extensão da Baía de Guanabara, capazes de serem
notados aos mudarmos nossa perspectiva de realidade. São campos internos e externos que atuam na zona de cura pessoal e pública, e que
pelo atravessar, identifica-se esses locais de sensações sutis potentes de
expandir pelo movimento, na arte como experiência.
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SOFIA MUSSOLIN

Network, mirror and territory:
art as an experience of coexisting
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¶Through the development of the project “Territórios Sensíveis”, which for one year crossed the
living landscapes of Guanabara Bay in Rio de Janeiro, we were warned on the urgency of meditating in action. The alliance with what we understand as paradoxical in society must be applied in
the contemporary way of life, in order to propel
us on the way out of comfort zones, and thus create a synesthetic mixture capable of pulverizing
our limits and promoting coexistence across borders. A process that took place during the project and evidenced the activities of the planetary
organism, based on the interactions of its living
diversities in mutualism, in the performance of
the transformation by the beneficial collision
between differences. Having defined the human
being as a corporal and mental power, wouldn’t it
be time to face these differences in cooperation
as well? Re-formatting the existence of dualistic
dynamics without coexistence, of ways of life that
do not release bodies, do not expand language
and delimit the way we understand space and
time.
¶Ailton Krenak tells us about the nature that we
see from the window of our houses as the reference for the matters of “another place”. How
does Guanabara Bay, which is a landscape to
me, also narrate these other realities? By entering the reality of a fishing community (Colônia
Z-10) in Zona Norte, a part of Rio (which also has
the Bay as a landscape), a sensitive recognition
of time and space was made, making this static
concept of landscape as a breathing territory,
which affects and makes bodies relate. Regarding
the new links that are organically made, and with
the Performance as a Researching method, which
processes and allocates different ways of accessing sensiblity during the process of recognition
of this territory, I went with the fisherman Tiago,
to collect pieces of fishing nets and listen to the
stories of several fishermen in the community. In
a circumstantial “sew up”, the performance / installation “Feiticeira” with Marcela Cavallini emerged, which developed body workshops, braiding
the movements of the residents’ bodies with the
spaces they inhabited. On the last day of the artist’s residency, we set up under the harvested net
and arrived by boat through the mangrove canal,
walking along the main path of the community

and shouting words in alert to the situation of the
mangrove. We were artists, fishermen, children.
Caught by the ears of the wanderers, doing the
same thing together, we activated the balance of
being a single body, with the intention of showing
the imagery as a possible way of looking back at
what needs attention.
¶In the continuity of the artistic residency, we
went to Paquetá island, in which the action was
shaped into individual performance, acting and
vibrating as the will manifested itself, and in this
way, as people interested themselves. Mirroring
Guanabara Bay with a reflective role, in which the
bodies became the mirror itself and the landscape itself. Being yourself, the landscape, and
the mirror stimulates the mind and the body to
reflect the parts as a whole, and in the possible
effectiveness of care when looking at oneself as a
transcendental power capable of destroying the
ego and forcing the change in ways of life - since
the ego in restoration accepts new forms and expressions. In other words, the bodies in transformation are messengers, they are the means for
action, and the beginning for transformation in
the cosmos.
¶The photographed performance is, as in the
Z-10 colony, a tool in the micropolitics of exacerbating the way we live and making it evident in
the collective consciousness. An active meditation exists when we change the internal, which
organically shows itself on the external and shapes a network in which each link understands
its space, its body, its power. The territories, the
waters, the communities. All are cosmos that go
through the same co-creation process, intermingling relationships capable of accommodating
different ways of life in mutual learning, in the
real applicability of cosmopolitics. More than the
works described and developed by the project,
the format of artistic residencies in recognizing a
landscape already considered dead, proved to be
alive and pulsating due to the multispecies links
that are sewed by the extension of Guanabara
Bay, capable of being noticed by change our perspective of reality. They are internal and external
fields that act in the zone of personal and public
healing, and that through the crossing, one identifies these places of subtle sensations potent to
expand through the movement, in art as an experience.

Imaginários de Sobrevivência:
levantes, redes e perturbações na Baía

___________________
Por MARCELA CAVALLINI
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vimeo.com/426525053

¶Tocar o que é crucial ao aqui agora: o
valor das coisas, o valor das vidas. Estamos diante de um cenário claustrofóbico
na Baia de Guanabara e no Brasil com
destruição das políticas ambientais, culturais, de saúde e de educação. Vemos as
comunidades das águas, as da terra, as da
floresta e as da cidade sendo encurraladas e respondendo com suas armas aos
projetos de vazios econômicos e de políticas de morte. No meu trabalho, penso
em como criar com comunidades específicas sem que esse modo devastador da
organização extrativista, neocolonial e
capitalista consuma a vitalidade criativa
e dissidente de nosso encontro. Fazemos
isso através de micro-ações e micro-encenações, no intuito de levantar outros
imaginários de sobrevivência e memórias
coletivas que tensione também o campo
das artes. Assim aconteceu com as ações
propostas para as residências artísticas
realizadas na colônia - Z10 e na Ilha de
Paquetá.
¶Na colônia Z10, a instalação performativa Feiticeira realizada junto com a artista Sofia Mussolin, foi potencializada e

aconteceu com a participação direta dos
moradores na performance, desde a preparação das oficinas, à escuta e colheita
das vivências e materiais. Vimos materializar a metáfora da rede com suas linhas
e amarrações de contato e de articulação entre os corpos e as vidas de cada
um que a ergue. Os desdobramentos e
multiplicidades daquele material metamorfosearam-se nas redes de trabalho,
de captura e morte, e também em rede
de encontros, de força coletiva e de abrigo daqueles que vivem dela. Na Colônia
Z10, os dejetos que desembocam na Baía
de Guanabara, passam através das redes
de pesca e pelas mãos dos pescadores.
São rastros tóxicos da visão moderna e
masculinizada para fazer valer sua centralidade e arrastar para as margens as
comunidades e as formas de vida que
não colaboram diretamente com seus
projetos. Então, rodeamos a colônia, empunhando e fazendo presente e viva a
rede como uma materialidade feminina
e vibrátil de alerta. Olhar para o mangue
e sentir as suas águas como berço e sustentáculo de vidas. Abastecer as forças e
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retomar a importância daquela relação
de comunitarismo.
¶A singularidade da ilha de Paquetá,
também imersa na relação direta com as
águas, revela o afluxo turístico habitado
por histórias coloniais. Algo de fantasmático se incorpora à sua atmosfera. A face
extrativista do ocidente europeu não se
mostra facilmente ao presente de quem
atravessa o continente desde a capital e
aporta no arquipélago; há um encantamento de se chegar naquele pequeno
lugarejo. A conversa com os mais antigos,
para quem deseja rasgar os véus das certezas, revela os rastros desse ambiente
forjado ao longo dos tempos: as marcas
de sua modificação lenta, extração de calcário e destruição do manguezal, exploração petrolífera e fragilização da pesca
artesanal, esgoto despejado que chega
até as praias de Paquetá, contaminando-as, supervalorização da capital e a Ilha
em defasagem em termos de políticas
públicas.
¶Se o lixo, o esgoto são acúmulos e excessos gerados pela atividade humana,
ambiguamente é a imagem-símbolo do

que escapou ao controle desse mesmo
projeto de sociedade.
¶Apocalipxon quer perturbar diretamente o conforto em se contemplar e admirar a beleza da Ilha frente a tais questões.
Escolho como sítio o terreno da Comlurb,
que recebe e descarrega diariamente
todo o lixo da ilha em direção à capital,
fazendo o percurso inverso ao que a Ilha
recebe de esgoto e lixo nas suas águas.
Minha performance é a perturbação exposta pelo meu corpo enquanto cartógrafa dessas águas. É o estremecimento que
emerge junto com as vozes que escutei,
com as imagens que vi e pesquisei e de
como senti ao pisar aquele terreno. Nomeio a junção do lixo com o apocalipse
como o legado cristão que invadiu essas
terras junto à promessa de seu cruel projeto civilizatório.
¶Se não pudermos escapar das redes
ecológicas que criamos e estamos inseridos, pois somos filhos dessas marcas, é 
urgente povoar as vidas de com outras
forças, diferentes daquelas que tentam
nos solapar.

A P O C A L I P X O N
Acesse | acess: vimeo.com/422261443
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*Oficina "Dançando com o Meio Ambiente" com Marcela Cavallini - Out/2019.
* Dancing with the Environment" workshop with Marcela Cavallini - Oct/2019.
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MARCELA CAVALLINI

Imaginations of Survival: uprisings,
net(work)s and disturbances in the Bay
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¶Touching what is urgent here and now: the
value of things, the value of lives. We are facing
a claustrophobic scenario in Guanabara Bay
and in Brazil with the destruction of environmental, cultural, health care and educational
policies. We see the communities of the waters, those of the earth, those of the forest and
those of the city being cornered and responding with their weapons to the projects of economic emptiness and policies of death. In my
work, I think about how to create with specific
communities without this devastating mode
of extractive, neocolonial and capitalist organization consuming the creative and dissident
vitality of our meeting. We do this through micro-actions and micro-enactments, in order to
raise other thoughts on survival and collective
memories that also tension the field of the arts.
So it was with the proposed actions for artistic
residencies held in Colônia Z - 10 (a fishermen
colony in Rio de Janeiro) and on Paquetá Island.
¶In Colônia Z - 10, the performative installation
Feiticeira (Sorceress), carried out together with
the artist Sofia Mussolin, was enhanced and
happened with the direct participation of the
colony’s inhabitants in the performance, from
preparing the workshops, to listening and collecting the experiences and materials. We have
seen the metaphor of the net materialize itself
with its lines and ties of contact and articulation between the bodies and the lives of each
one who raises it. The unfolding and multiplicities of that material metamorphosed in labour
networks, capturing and death, and also in a
network of encounters, of collective strength
and shelter of those who use it for a living. In
Colônia Z - 10, the waste that flows into Guanabara Bay, passes through fishing nets and
through the hands of fishermen. They are toxic traces of the modern and masculine view
to assert their centrality and drag communities
and life forms that do not directly collaborate
with their projects to the margins. Then, we
surrounded the colony, wielding and making
present and living the network as a feminine

and vibrant materiality of alert. Looking at the
mangrove and feeling its waters as a cradle and
also life supporting. Supplying the forces and
retaking the importance of that communitarian
relationship.
¶The uniqueness of the island of Paquetá, also
immersed in the direct relationship with the
waters, reveals the influx of tourists inhabited
by colonial stories. Something ghostly is embodied into its atmosphere. The extractive face
of western Europe is not easily shown to the
present of those who cross the continent from
the capital and arrive in the archipelago; there is an enchantment of arriving in that small
village. The conversation with the elders, for
those who wish to tear the veils of certainties,
reveals the traces of this environment forged
over time: the marks of its slow modification,
extraction of limestone and destruction of the
mangrove, oil exploration and weakening of
artisanal fishing, dumped sewage that reaches
the beaches of Paquetá, contaminating them,
overvaluing the capital and the island lagging
behind in terms of public policies.
¶If garbage and sewage are accumulations and
excesses generated by human activity, it is ambiguously the symbolic image of what has escaped the control of this same project of society.
¶Apocalipxon wants to directly disturb the
comfort of contemplating and admiring the
beauty of the Island in the face of such issues.
I choose Comlurb’s land as a site, which receives and unloads all the island’s garbage daily
towards the capital, making the opposite route
to what the Island receives from sewage and
garbage in its waters.
¶My performance is the disturbance exposed
by my body as a cartographer of these waters.
It is the trembling that emerges along with the
voices that I heard, with the images that I saw
and researched and how I felt when I stepped
on that terrain. I name the junction of garbage with apocalypse as the Christian legacy that
invaded these lands along with the promise of
its cruel civilizing project.If we cannot escape
the ecological networks that we have created
and are inserted in, as we are the children of
these brands, it is urgent to populate the lives
of other forces, different from those that try to
undermine us.

"SOPA TÓXICA"

_________________
Por ALESSANDRO PAIVA

¶Durante o último ano, tive a oportunidade de desempenhar um duplo papel no projeto Territórios
Sensíveis, como artista residente e bolsista de iniciação científica, colaborando com o registro fotográfico e audiovisual, assistência de produção, criação de
conteúdo e design gráfico do projeto, atividades estas
interligadas com as ações e provocações que me conectaram, de alguma forma, com todos os artistas e
colaboradores, lançando-me em uma experiência singular de escuta, pesquisa e reflexão. Essa “flexão” entre produção e participação, tornou-se corporificada,
um corpo imerso em um processo contínuo ao longo
de todas as ações. Assim, não consigo separar a experiência, da elaboração de um trabalho específico.
Juntos, eles se borram e se complementam - quase
que como uma sopa de ativação.
¶Em janeiro, na Galeria Z42, iniciei um processo de
reflexão sobre o arquivo fotográfico,   a bibliografia
utilizada no projeto e um caderno de bolso (que me
acompanhou durante as residências artísticas) contendo relatos e notas. Ao analisar estas memórias,
sob uma operação metalinguística, busquei compor
uma paisagem gráfica entre elas e recortes textuais
sobre Antropoceno, Gaia e as Emergências Contemporâneas nas palavras de Deborah Danowski, Isabelle
Stengers, Felix Guattarri e Eduardo Viveiros de Castro. Paralelo à esta ação, também me interessei por
pesquisar informações sobre os temas de contaminação, poluição, esgoto e plástico relacionados a Baía
de Guanabara- pesquisando em diversos formatos de
conteúdo (jornalístico, científico, cultural) disponíveis
na internet - , com o objetivo de realizar um cruzamento destes dados, criando assim, diálogos semânticos entre imagens e textos.  

Créditos | Credits
*"Design Ativista" oficina com Alessandro Paiva - Out/2019.
* "Activist Design" workshop with Alessandro Paiva - Oct/2019.
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¶No encontro dessas duas intervenções produzi um diagrama que buscava despertar um imaginário confuso e
problemático, a partir de uma composição que agrupasse uma
densa dimensão de
pensamentos e signos,
condensando, naquele
momento de desenvolvimento artístico,
a complexidade de
agentes e atores envolvidos na Baía de
Guanabara.
¶São muitos os estímulos que emergem
dessa experiência.
Tenho a sensação
de estar numa sopa,
numa mistura de ingredientes, que ao
passar pelo processo de cozimento,
dá outra qualidade
aos que a compõe. A mistura e o
cozimento unem, borram e transformam todos os envolvidos em outra coisa, algo novo, transmutado.
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¶Assim, o trabalho que deu continuidade ao processo da galeria Z42 ganhou mais
caldo e engrossou num tipo de moodboard (a exemplo de Aby Warburg com
seu Atlas Mnemosyne) no formato de um site. Desenvolvido com a colaboração
do engenheiro computacional e artista plástico Tiago Neves (SP), propomos o
ambiente virtual como um território, convidando o visitante a uma imersão na
processualidade deste um ano de pesquisa. Este é um convite a se impregnar da
Baía de Guanabara, assim como eu fiz, a partir de um mergulho num compilado
de imagens, vídeos, textos e sons.

¶O encontro com o projeto me lançou frente à uma complexidade de agentes
(sociais, políticos, ambientais) que convivem em uma única paisagem, ainda
que cada qual com suas características. Assim, a Colônia Z-10  e a Ilha de Paquetá, com suas singularidades, “vivem” da mesma Baía e refletem, de uma forma
geral, as condições que se encontram nossa sociedade: boiando em padrões de
consumo, alienação e hábitos capazes de transformar nosso próprio habitat em
outra coisa, uma coisa nociva, uma sopa tóxica.
¶Apesar da resiliência das comunidades, não há como negar o colapso sanitário
que se encontra a Baía de Guanabara, somando o petróleo e a indústria portuária como agenciadores da catástrofe. Viver essa experiência e molhar-me dessa
realidade foi imprescindível, pois, ao propor a metáfora de uma sopa, busco
abordar um campo expandido de discussão e reflexão sobre os ingredientes
dessa receita que, ao longo do tempo, passou do ponto e ficou tóxica. É pensar
a Baía de Guanabara em toda sua dimensão e complexidade, fazendo frente
à ocupação, descaso e contaminação que tem base no interesse econômico
guiado pela petropolítica. É mergulhar no problema, mesmo que infesto, para
deixar emergir uma ruptura, uma mudança de comportamento, um despertar
do corpo para o que estamos fazendo e como estamos fazendo porque, afinal,
tornou-se tóxico.

Acesse | acess: sopatoxica.com

[Trabalho em processo | Work in process]
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"TOXIC SOUP"
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¶Last year, I had the opportunity to play a dual
role in the project Sensitive Territories, as a
resident artist and an undergraduate research fellow, collaborating with the photographic
and audiovisual record, production assistance,
content creation and graphic design of the project, activities that are interconnected with the
actions and provocations that connected me,
in some way, with all the artists and collaborators, launching me into an unique experience
of listening, researching and reflectioning. This
“flexion” between production and participation has become embodied, a body immersed
in a continuous process throughout all actions.
So, I can’t separate the experience, from the
elaboration of a specific work. Together, they
blur and complement each other - almost like
an activation soup.
¶In January, at Z42 Gallery, I started a process
of reflection on the photographic archive, the
bibliography used in the project and a pocket
notebook (which accompanied me during the
artistic residencies) containing reports and
notes. By analyzing these memories, under a
metalinguistic operation, I tried to compose
a graphic landscape among them and textual
clippings about “The Anthropocene, Gaia and
the Contemporary Emergencies” in the words
of Deborah Danowski, Isabelle Stengers, Felix Guattarri and Eduardo Viveiros de Castro.  
Parallel to this action, I was also interested in
researching information on the topics of contamination, pollution, sewage and plastic related
to Guanabara Bay - searching in different content formats (journalistic, scientific, cultural)
available on the internet - , aiming to cross these data, thus creating semantic dialogues between images and texts.
¶At the meeting of these two interventions, I
produced a diagram that sought to awaken a
confused and problematic imaginary, from a
composition that grouped a dense dimension
of thoughts and signs, condensing, at that moment of artistic development, the complexity
of agents and actors involved in Guanabara Bay.
¶There are many stimuli that emerge from
this experience. I have the feeling of being in a

soup, in a mixture of ingredients, which when
going through the cooking process, gives another quality to those who compose it. Mixing
and cooking unite, blur and transform everyone involved into something else, something
new, transmuted.
¶The encounter with the project launched me
in the face of a complexity of agents (social,
political, environmental) that coexist in a single
landscape, although each one with its characteristics. Thus, the Colônia Z-10  and the Paquetá Island, with their singularities, “live” from
the same Bay and reflect, in general, the conditions that our society: floating in patterns of
consumption, alienation and habits capable of
transforming our own habitat into something
else, a harmful thing, a toxic soup.
¶Despite the resilience of the communities,
there is no denying the sanitary collapse in
Guanabara Bay, adding oil and the port industry as agents of the catastrophe. Living this experience and getting wet from that reality was
essential, because, when proposing the metaphor of a soup, I try to approach an expanded
field of discussion and reflection on the ingredients of this recipe that, over time, has passed the point and become toxic. It is thinking
about Guanabara Bay in all its dimension and
complexity, facing the occupation, neglect and
contamination that is based on the economic
interest guided by petropolitics. It is to dive
into the problem, even if it is an infestation, in
order to allow a rupture to emerge, a change in
behavior, an awakening of the body to what we
are doing and how we are doing because, after
all, it has become toxic.
¶Thus, the work that continued the process of
gallery Z42 gained more broth and thickened
in a type of moodboard (like Aby Warburg with
his Atlas Mnemosyne) in the form of a website.
Developed in collaboration with the computer
engineer and artist Tiago Neves (SP), we propose the virtual environment as a territory,
inviting visitors to immerse themselves in the
process of this one year of research. This is an
invitation to immerse yourself in the Guanabara Bay, just like I did, from a dip in a compilation
of images, videos, texts and sounds.
Access: sopatoxica.com

Relação

_________________
Por GUTO NÓBREGA

¶A Natureza nos sinalizou com um tempo, como é comum acontecer em relações
que se deterioram. Quando o convívio já não se alimenta de cumplicidade, compaixão, empatia, respeito e amor, ainda que por apenas um dos lados, o que resta,
na maioria das vezes dos relacionamentos nocivos, é o afastamento em vias de
neutralizar, mesmo que por alguma brevidade (e o que são três meses diante de
séculos de depredação e maus tratos), a ação predatória sobre o outro. A relação
com a Natureza é um caso de amor mal resolvido, daqueles em que a pressuposta incondicionalidade de um amor superior e universal, com capacidade transformadora e curadora, é desequilibrada em razão de interesses unilaterais, que se
alimentam de um modelo insustentável de paixão. Paixão sedenta pelo lucro fácil,
pelo poder, pelo excesso, pelo futuro, sempre ao alcance das ideias e das ações
imediatas, custem o que custar. Os fins justificam os meios. Numa relação como
essa não há lugar para o tempo, sim, ele não pode parar. Veloz como as máquinas
contemporâneas, ele não comporta desacelerações e pausas. Numa relação como
essa, não se respira. Mergulha-se em apneia em profundidades rasas pois não se
busca o profundo, não há tempo. Seguimos sufocados em nosso próprio movimento de superfície. Quando casais não respiram, a vida entre eles perece, não se
renova. São relações sem escuta, sem o silêncio, tão necessário para que o coração
manifeste sua voz. São relações que se tornam mudas, ausentes de palavras de
compreensão e generosidade. Já não se vê mais o outro, ou talvez nunca o tenhamos visto, apenas a nós mesmo.
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¶O tempo que se projeta sobre nós é um tempo sem futuro.
Como se acordássemos a cada dia no mesmo presente, como se
víssemos suspender a brisa, o fluxo das águas, o movimento das
nuvens, das plantas, dos animais. Este tempo, para o qual nunca
tivemos tempo para observar, nos arrebata de nossos delírios
quotidianos e se apresenta como única paisagem real nestes
dias impossíveis. Talvez tenha sido esta a maneira mais potente
que a Natureza tenha encontrado para nos fazer encarar o óbvio,
fazer enxergar a nós mesmos do outro lado da extremidade de
uma relação inventada: homem-natureza. Como se nunca tivéssemos sido parte de algo comum, da mesma coisa, sem separação. Desse tempo clamado pelo planeta renascem a coisas. Das
desacelerações surgem pequenos movimentos. A vida se renova diante de nossos olhos, apenas por termos parado para ver
que ela ainda é possível. Voltamos a lembrar de nós mesmos,
na medida que desenvolvemos uma espécie de amnésia para as
coisas que julgávamos importantes, para as coisas ditas normais.
Chega da normalidade. Que o extraordinário aconteça e que sua
beleza selvagem e rara possa ser vista a olhos nus. Sem laboratórios para investigar, sem máquinas para a destruir. Talvez assim,
como num reencontro que renasce das cinzas, possamos nos
apaixonar mais uma vez por esse outro – Natureza –, que nunca
deixou de ser parte de nós.

Acesse | acess:

Acesse | acess:

FLOW
vimeo.com/441115327

INCÓGNITA
vimeo.com/441116391
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¶Nature has given us signals over time, as it is common in deteriorating relationships. When coexistence no longer feeds on complicity, compassion, empathy,
respect and love (even if only on one side), what remains, in most cases of harmful
relationships, is breaking up to neutralize, even if for a little period of time (what are
three months compared to centuries of depredation and mistreatment), the predatory action on the other. The relationship with Nature is an unresolved love affair,
one in which the presumed unconditionality of a superior and universal love, with a
transformative and healing capacity, is unbalanced due to unilateral interests, which feed on an unsustainable model of passion. A thirsty passion for easy profit, for
power, for the excess, for the future, always reaching ideas and immediate actions,
whatever it takes. The ends justify the means. In a relationship like that, there is no
place for time, yes, it cannot stop. As fast as contemporary machines, it does not
include slowdowns and pauses. In a relationship like that, you don't breathe. Apnea
plunges into shallow depths because there is no search for the deep, there is no
time. We remain suffocated in our own surface movement. When couples don't
breathe, life between them perishes, it doesn't renew itself. Those are relationships
without listening, without silence, so necessary for the heart to express its voice.
Those are relationships that become silent, absent from words of understanding
and generosity. We no longer see each other, or we may never have seen them, just
ourselves.
¶The time that is projected on us is a time without a future. As if we woke up every
day in the same present, as if we saw the breeze, the water flow, the movement of
clouds, plants, animals. This time, for which we never had time to observe, takes
us away from our daily delusions and presents itself as the only real landscape in
these impossible days. Perhaps this was the most powerful way that Nature found
to make us face the obvious, to make us see ourselves on the other side of the
edge of an invented relationship: man-nature. As if we had never been part of something common, of the same thing, without separation. From that time claimed
by the planet things are reborn. From the slowdowns, small movements arise. Life
is renewed before our eyes, just because we stopped to see that it is still possible.
We remember ourselves again, as we develop a kind of amnesia for things that we
thought were important, for things said to be normal. Enough of normality. May the
extraordinary happen and its wild and rare beauty can be seen with the naked eye.
No labs to investigate, no machines to destroy it. Perhaps like this, as in a reunion
that rises from the ashes, we can fall in love again with this other - Nature -, which
has never ceased to be part of us.

Obliterações: política e poética
colaborativa da paisagem

_________________
Por CESAR BAIO

¶Quando andamos pelas areias das
praias de Paquetá, as imagens do horizonte nos saltam abruptamente aos
olhos. A fascinação pela vista da Baía de
Guanabara, as pedras ao redor da ilha,
as praias cheias de encanto e a vista distante de outras partes do Rio de Janeiro, seduzem o olhar e o conduzem a se
desviar de um problema que só começamos a perceber quando olhamos para
os nossos pés que, quase sempre, estão
impedidos de acessar a praia pela poluição das suas águas. O problema é imenso, e nos passa a impressão de que não
temos como intervir significativamente
para resolvê-lo. Isso é uma característica
comum do Antropoceno: os problemas
parecem ter proporções sobre humanas,
mas não têm. Eles são produtos da nossa ação enquanto sociedade; e mudar a
perspectiva da escala do indivíduo para
do coletivo é a primeira parte para investir contra o problema. Como as intervenções modernas no meio ambiente
são de escala colossal, nossos olhos e
nossos corpos parecem não ser suficientes para alcançá-las. Nos sentimos sem
condições de modificar a realidade e a
reação a isso é quase automática: passamos a negligenciar essas intervenções.
Outra forma de encarar essa diferença
na escala, pensamos aqui, é nos multiplicarmos em ações coordenadas, tal
como o projeto Territórios Sensíveis
propõe.
¶Na residência realizada em Paquetá, meu interesse foi discutir a relação
Créditos | Credits
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entre a paisagem que se vê a partir da
ilha, objetos lançados como lixo na Baía
de Guanabara e os navios, plataformas
e infraestruturas ali instaladas. Como
princípio da minha intervenção naquele local específico, assumi a intenção de
fazer isso a partir da criação de uma relação horizontalizada e de aprendizado
mútuo com habitantes locais. Deste projeto, surgiu a proposição Obliterações.
No dicionário, obliterar significa "fazer
desaparecer ou desaparecer uma coisa,
pouco a pouco, até que dela não fique
nenhum vestígio”.
¶A ação proposta partiu do exame das
imagens que os habitantes locais produzem da ilha em que vivem. Estas imagens foram os catalisadores de debates
sobre a política da paisagem no contexto de Paquetá: como a ilha é vista por
seus habitantes? O que estas imagens
contam sobre o lugar e as pessoas? O
que se mostra e o que se esconde nesta
paisagem? De que maneira as praias e o
mar se entrelaçam com objetos descartados em suas praias, os navios, as plataformas e as infraestruturas instaladas
nestas paisagens do Antropoceno? Estas
questões conduziram a uma conversa
crítica sobre a construção da paisagem
em Paquetá e a uma ação do grupo, buscando inspecionar objetos encontrados
nas praias e utilizá-los como um modo
de encobrir partes da paisagem. O que
se deseja mostrar e o que se quer fazer
desaparecer desta ilha?
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¶Em minha proposta inicial, Obliterações
buscaria examinar as tensões que se estabelecem entre a paisagem idílica da ilha de Paquetá e as intervenções humanas de larga escala
na Baia de Guanabara. Com a participação
de seus habitantes, com suas sensibilidades e
vivências da ilha, o exercício que pensei para
iniciar o trabalho ganhou uma perspectiva
mais íntima. O gesto poético de obliterar, de
“fazer desaparecer” um elemento da paisagem,
acabou por revelar dimensões da realidade que
costumam passar desapercebidas, seja por estarem submersas nas águas profundas da baía,
seja por estarem acessíveis apenas àqueles que
vivem na ilha cotidianamente. Entre o que
está visível e o que está invisível, o trabalho
cria vestígios do que não é visto, e acaba por
embaralhar as funções de registro, memória e
invenção da imagem.

¶A partir desta provocação, Alessandra Gomes, Daniele Mayor, Emanuel Barbosa, Francisco Campos, Januário Campos, moradores
da ilha, se lançaram junto comigo em caminhadas pelas praias. A comum visada do horizonte em busca da paisagem de cartão postal
deu lugar aos olhos voltados à areia, ao lixo
flutuante atracado na praia e às formas possíveis de composição entre aqueles objetos e a
paisagem vista a partir da ilha. Se, para mim,
aquelas paisagens remetiam a um complexo de conexões entre minhas leituras sobre o
Antropoceno e às sensações disparadas por
desenhos, pinturas e fotografias que encontrei
em minhas pesquisas sobre a ilha, para meus
companheiros de caminhada, elas eram a lembrança de passagens longínquas e recentes de
suas próprias vidas.
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¶When we walk on the sands of Paquetá’s beaches,
the images of the horizon jump out at us abruptly.
The fascination with the view of Guanabara Bay,
the rocks around the island, the charming beaches and the distant view of other parts of Rio de
Janeiro, seduce and lead us to deviate our minds
from a problem that we are only beginning to notice when we look at our feet, which are almost
always prevented from accessing the beach by
the pollution of its waters. The problem is huge,
and it makes us feel like we cannot significantly
intervene to solve it. This is a common feature of
the Anthropocene: the problems seem to have superhuman proportions, but they do not. They are
products of our action as a society; and changing
the perspective of the scale of the individual to the
collective is the first part of investing against the
problem. Since modern interventions in the environment are so gigantic, our eyes and our bodies
do not seem to be enough to reach them. We feel
unable to change reality and the reaction to that is
almost automatic: we start neglecting those interventions in the original landscape. Another way
of looking at this difference, thinking about it, is
to engage and multiply ourselves in coordinated
actions, as proposed by the Territórios Sensíveis
project.
¶In the residency held in Paquetá, my goal was
discussing the relationship between the island's
natural landscape, objects thrown as garbage in
the Guanabara Bay and the ships, platforms and
infrastructures installed there. As a principle of
my intervention in that specific place, I assumed
the intention of doing it by creating a horizontal and mutual learning relationship with local
inhabitants. From this project, the proposition of
Obliterações (Obliterations) emerged. In the Dictionary, to obliterate means "to make something
disappear or remove it, little by little, until there it
disappears completely".
¶The proposed action came from analysing the
images that the local inhabitants produce of the
island that they live in. These images were the fuel
for debates on landscape policy in the context of

Paquetá: how is the island seen by its inhabitants?
What do these images tell about the place and the
people? What is shown and what is hidden in this
landscape? How do the beaches and the sea intertwine with objects discarded on its beaches, the
ships, the platforms and the infrastructures installed in these landscapes of the Anthropocene?
These questions led to a collective conversation on
the construction of the landscape in Paquetá and
to a group action, seeking to inspect objects found on the beaches and use them as a way to cover
parts of the landscape. The question that trigged
the critical approach was: What do you want to
make visible and what do you want to make disappear from this island?
¶Kepping the questions in mind, Alessandra Gomes, Daniele Mayor, Emanuel Barbosa, Francisco Campos, Januário Campos, inhabitants of the
island, went for walks on the beaches with me.
Looking together to the horizon in search of the
postcard-like landscapes made us look back to the
sand, to the floating trash stuck on it and the possible ways of thinking something between those
objects and the view from the island. If, for me,
those landscapes referred to connections between
my readings on the Anthropocene and the sensations caused by drawings, paintings and photographs that I found in my researches about the island,
for my hiking companions, they were the memory
of distant and recent moments of their own lives.
¶In my initial proposal, Obliterações would seek
to examine the tensions established between the
idyllic landscape of the island of Paquetá and the
large-scale human interventions in Guanabara
Bay. With the participation of its inhabitants, with
their sensibilities and experiences in the island,
the exercise that I thought to start the work gained
a more intimate perspective. The poetic gesture
of obliterating, of “making disappear” an element
of the landscape, ended up revealing dimensions
of reality that usually go unnoticed, either because they are submerged in the deep waters of the
bay, or because they are accessible only to those
who live on the island every day. Between what is
visible and what is invisible, the work creates traces of what is not seen, and ends up shuffling the
functions of registration, memory and invention
of images.

O corpo em repouso de Paquetá:
reformulando a natureza documental
de uma imagem

_________________
Por NATHALIE FARI

¶Este breve ensaio baseia-se no conceito de documentação performativa. Em sua essência, está a investigação de como a documentação, especialmente o ato de documentar, pode gerar um
material reformulando, recontando ou reencenando as maneiras
pelas quais ele se torna visível para um público futuro (ou passado). Usando o meio da fotografia como base, este ensaio lança luz
sobre o surgimento e a performatividade de uma imagem perguntando, nas palavras da teórica da performance Rebecca Schneider,
“Podemos pensar no ‘ainda’ não como um artefato do tempo sem
retorno, mas como situado em um momento vivo de seu encontro
que, através de sua articulação como gesto ou granizo, prediz?”
(2011, p. 141) Ao fazer isso, este ensaio convida o leitor a arranhar
na superfície (ou restos) de uma imagem que não apenas lembra
uma experiência vivida (ou viva) em um local específico, mas também uma narrativa a ser (re)contada.
¶O contexto em que essa imagem surgiu foi uma sessão de laboratório¹ que eu dei durante a residência do projeto Territórios
Sensíveis na pequena ilha de Paquetá, localizada na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O principal objetivo desta sessão não
era apenas apresentar minha abordagem a uma prática somática site-specific ; tinha também a intenção de aprimorar e aprofundar a consciência corporal e ambiental de cada participante,
combinando, por um lado, exercícios psicofísicos com os meios
de improvisação e, por outro, criando uma sensação de presença incorporada ou ‘união’. Outro objetivo desta sessão foi cavar,
experimentar e, especialmente, permitir que diversos momentos
performativos emergissem. Considerados como limiares da performatividade, esses momentos podem aparecer através da ampliação ou alteração de algo que está se desenrolando aqui e agora no espaço, ou alterando radicalmente o curso de uma ação. Em
termos de documentação, esse momento performativo e, principalmente, sua aparência através de um processo de captura, tam-
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bém podem ser vistos como uma "pose" que
Schneider descreve como:
¶Uma postura, uma postura, golpeada no gesto reiterativo, muitas vezes de significado precedentes. Dessa maneira, pode-se dizer que
uma pose é reenativa, citacional. Mesmo que
o original de uma pose não seja claro ou inexistente, ainda há uma qualidade citacional na
pose devido ao fato dela estar presa , mesmo
que momentaneamente, naquilo que é experimentado como um fluxo no tempo. (2011,
p.90)
Ao enfatizar a "qualidade reenativa" de uma
pose assim presa, darei uma olhada mais de
perto nessa imagem, não do ponto de vista de
sua dimensão estética e / ou valor (algo que
prefiro deixar para aos críticos ou historiadores
da arte), mas pelo que pode emergir em termos do que denomino de 'narrativas ocultas'.

¶À primeira vista, pode-se ver um corpo deitado na praia,
imóvel e quieto. Ao olhar mais de perto, o corpo parece
estar coberto por um pedaço de madeira, com um peixe
morto e uma lata de coca-cola ao seu redor. De outro ângulo, dá a impressão de estar em uma pose de descanso.
Por que isso é assim, ainda não está claro. Talvez uma situação preocupante estivesse acontecendo antes que esse
corpo aparecesse na praia, ou talvez alguém simplesmente
o colocou nessa posição estranha... De qualquer maneira,
essas premissas não esclarecem as circunstâncias de como
esse corpo chegou aqui, nem quem esteve envolvido nesse
ato. Mas pode-se dizer, pelo menos, que esse corpo permite confabular uma série de narrativas ainda indomadas (ou
intocadas). Embora esteja congelado como uma imagem
parada (ou momento performativo) resgatado de um período e localidade específicos, abre a possibilidade de revisar (ou atualizar) sua natureza documental. Como tal, este
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trabalho, intitulado corpo em repouso
(ou corpo preso) de Paquetá, torna-se
não apenas a figura-chave de uma praia
aparentemente idílica (ou perdida), mas
também alude a uma narrativa singular
que se pode ler da seguinte maneira:
¶Após um tempo sem precedentes, um
grupo de artistas e cientistas chega novamente à pequena ilha de Paquetá. A
primeira impressão é a de um cenário
pós-apocalíptico (ou mundo pós-corona)
do qual os seres humanos parecem ter
sido banidos. De todos os ângulos, a ilha
parece um lugar inabitável e desconfortável na Terra. Ninguém sabe realmente
por que, como não há vestígios visíveis,
nenhum sinal de matéria viva. As únicas
coisas que podem ser encontradas são
um pedaço de casca de árvore, alguns
ossos minúsculos e uma lata de Coca-Cola. Nada mais, nada menos. Para
alguns, parece que esses restos pertencem a um corpo humano, enquanto para
outros, eles pertencem a um animal. De
outra perspectiva, esses restos lembram
a todos um tempo em que ainda havia
uma chance de recuperação, recuperação da natureza, recuperação de todo
tipo de força vital humana e não humana... No entanto, ainda existe uma única
respiração congelada no ar, uma fonte
de consciência esperando para ser (re)
capturada de volta no tempo.
¶Desse modo, gostaria de encerrar
este curto ensaio, ou o (re) enquadramento do corpo em repouso (ou corpo preso) de Paquetá, considerando
essa imagem (ou momento performativo) como "o enunciado ou evento
que faz o que diz:" o colapso da ação
e do significado ". (2019, Grant, p. 30)
_
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¹ O grupo desta sessão consistiu em artistas convidados de diversos campos, bem
como membros da comunidade local. Neste grupo, eu encontrei a jovem fotógrafa
Alessandra Melo, a quem convidei para fotografar uma série fotográfica (na qual
esta imagem pertence) que eu tinha em mente, após a experiência na ilha e depois de um “momento performático” importante da sessão de laboratório.
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Paquetá’s resting body: reframing the
documentary nature of a still image
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¶This short essay draws upon the concept of performing documentation. At its core lies the inquiry of how documentation, especially the act of
documenting, can generate performance material
by reframing, retelling or reenacting the ways in
which it becomes visible to a future (or past) audience. Using the medium of photography as a
basis, this essay sheds light on the emergence and
performativity of a still image by asking, in the
words of performance theorist Rebecca Schneider,
“Can we think of the still not as an artifact of non-returning time, but as situated in a live moment
of its encounter that it, through its articulation
as gesture or hail, predicts?” (2011, p. 141) In so
doing, this essay invites the reader to scratch the
surface (or remains) of a still image that not only
recalls a lived (or live) experience at a specific place, but also a narrative yet to be (re)told.
¶The context within which this image emerged
was a laboratory session that I gave during the
residency of the project Territórios Sensíveis on
the small island of Paquetá, located in the Guanabara Bay, in Rio de Janeiro. The main aim of this
session, was not only to introduce my approach to
an embodied site-specific practice; it also had the
intention of enhancing and deepening one’s own
bodily and environmental awareness by combining, on the one hand, psychophysical exercises
with the means of improvisation and, on the other,
by creating a sense of embodied presence or ‘togetherness’. Another purpose of this session was to
dig in, experience and especially, to allow a variety
of performative moments to emerge. Considered
as thresholds of performativity, these moments
might appear either through enlarging or shifting
something that is unfolding here and now in the
space, or through radically changing the course of
an action. In terms of documentation, such a performative moment and especially, its appearance
through a capturing process, can also be seen as
a ‘pose’ which Schneider describes as: a posture,
a stance, struck in the reiterative gesture often
signifying precedent. In this way, a pose can be
said to be reenactive, citational. Even if the precise
original of a pose is unclear, or nonexistent, there is still a citational quality to posing due to the
fact that a pose is arrested, even if momentarily, in
what is otherwise experienced as a flow in time.

(2011, p.90)
¶By placing an emphasis on the ‘reenactive quality’ of such an arrested pose, I take a closer look at
this image, not from the point of view of its aesthetic dimension and/or value (something I prefer
to hand over to the art critics or art historians),
but rather from what it can open up in terms of
what I have been referring to as ‘hidden narratives’.
¶At first glance, one can see a body lying on the
beach, still and quiet. Upon taking a closer look,
the body appears to be covered by a piece of
wood, with a dead fish and a Coke can lying around it. From another angle, it gives the impression
of being in a resting pose. Why this is so, is still
unclear. Perhaps a troubling situation was going
on before this body appeared on the beach, or
maybe someone simply placed it in this strange
position… Either way, these assumptions do not
clarify the circumstances under which this body
landed here, nor who was involved in this act. But
one can at least say that this body enables the confabulation of a series of yet untamed (or untouched) narratives. While it is frozen as a still image
(or performative moment) rescued from a specific
time-frame and locality, it opens up the possibility
of revising (or actualizing) its documentary nature. As such, this work, entitled Paquetá’s resting
(or arrested) body, becomes not only the key figure of an apparently idyllic (or lost) beach, but also
alludes to a singular narrative which one could
read as follows:
¶After an unprecedent time, a group of artists and
scientists arrive again at the small island of Paquetá. The first impression is that of a post-apocalyptic scenario (or post-corona world) from which
human beings seem to have been banished. From
all angles, the island looks like an unhabitable, uncomfortable place on Earth. No-one really knows
why, as there are no visible traces left, no signs of
living matter. The only things that can be found
are a piece of tree bark, some tiny bones and a
Coke can. Nothing more, nothing less. For some,
it seems as if these remains belong to a human
body, while for others, they belong to an animal.
From another perspective, these remains reminded everyone of a time in which there was still a
chance for recovery, recovery of nature, recovery
of all sorts of human and non-human life forces…
Nevertheless, there is a single breath still frozen in
the air, a spring of consciousness waiting to be (re)
captured back in time.

¶In this way, I would like to close this short essay, or the (re)framing of the Paquetá’s resting
(or arrested) body, by considering such an image (or performative moment) as ‘the utterance
or event which does what it says: ‘the collapse
of action and meaning’. (2019, Grant, p. 30, my
italics)
_______
¹The group of this session consisted of the
artists invited from different fields as well
as members of the local community. In this
group, I met the young local photographer
Alessandra Melo, whom I invited to shoot a
photo-series (to which this image belongs) that
I had in mind after the experience on the island
and after a key ‘performative moment’ of the
laboratory session.
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Ministério dos Territórios Sensíveis: um ministério da vivência, da
conversa, da convivência, da presença e do desejo de estar/fazer
juntos, ou, uma pasta da subversão das técnicas de fronteirização,
de divisão, de individuação e de separação dos corpos.
[EN] Ministério dos Territórios Sensíveis (Ministry of the Sensitive Territories): a ministry of experience,
conversation, coexistence, presence and the desire of being / doing (and making) together, or, a portfolio of
subversion of the techniques of fronting, dividing, individuating and body separating.

MARI MOURA

Ministério dos
Territórios Sensíveis

_________________
Por MARI MOURA
¶O que move esse ministério é o desejo da presença e a pesquisa
performativa. Nos inspiramos na ontologia do corpo estesiológico
de Merleau-Ponty (2000), coadunada com a arte como estado de
invenção de Hélio Oiticica para criar uma poética artística do corpo
ocupando-se em edificar o estado de invenção como potência expressiva do corpo. Nessas poéticas ministeriais o deslocamento de
um território a outro, pode ser não só presenciais, mas também virtuais, visto que esses deslocamentos podem ser mediados por dispositivos tecnológicos incorporados ao corpo, e essa incorporação
extrapola os limites da pele, rasga e amplia as fronteiras corporais.
¶A criação do Ministério dos Territórios Sensíveis (MITESE), se deu
em um ato de invenção diante da impossibilidade de estar presente
fisicamente no Rio de Janeiro. Aconteceu no dia 27 de setembro do
ano de 2019. Tudo começou por volta das 14h. No mesmo dia, realizei o meu autoempossamento como Ministra dos Territórios Sensíveis e realizei uma publicação no Instagram, uma primeira ação,
que futuramente viria a ser conhecida como Diário Oficial das Redes
Sociais (DORS), comunicando a criação e localização da sede do MITESE.
O que veio a seguir não foram exatamente os fatos, mas o modo
como atravessando fronteiras temporais e espaciais, físicas e virtuais, presentifiquei o Ministério dos Territórios Sensíveis, exercendo
a função de Ministra da pasta durante três residências artísticas do
Territórios Sensíveis. Propus ações que buscavam experienciar a
Baía de Guanabara de outro modo, usando mediação tecnológica. E,
que esta possibilitasse o estar junto, o acontecimento, o encontro do
próximo distante e do distante próximo.
¶Nesse modo de constituir territórios sensíveis, desejava também
sentir uma presença ampliada, uma sensação de onipresença mediada por dispositivos tecnológicos, conectando-me em live streaming durante toda a performance artística.
¶Na primeira experiência propus realizar a ação performática “Um
Outro Lugar”, na qual como Ministra dos Territórios Sensíveis, instalada no gabinete do MITESE em Brasília/DF, consegui ir até a Colônia Z-10 na Ilha do Governador/RJ, para empossar um assessor,
entrevistar e conviver com a comunidade por meio de conversas em
live streaming no Instragram. Essa experiência na Z-10, possibilitou
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compreender que o processo de edificação dos territórios
sensíveis, leva-nos a viver os lugares para além das letras
e números que o identificam, mas sim, pelas pessoas que
conhecemos, pelas anotações de suas falas, ouvir e ver
as faces, passear pela ilha, mesmo que mediada por uma
tela. O ato de encontrar e conversar constitui esses territórios e, foi suficiente, para nos ensinar como podemos
realizar existências sensíveis.
¶Na segunda experiência, o desejo de estar presente, tornou-se uma gênese febril e eu sentia uma necessidade de
viver na e a ilha, mais dessa vez sem ser só pela mediação
do dispositivo, propus então um outro deslocamento do
MITESE, em vez de trazer a comunidade até o gabinete, levei a virtualidade do gabinete até a comunidade. Coloquei
o que era necessário para constituir o gabinete do MITESE
numa pequena mala e segui em direção a Ilha de Paquetá/
RJ.
¶Essa foi minha primeira experiência de presença numa
ilha, encantei-me com o encontro e com a vista da ilha
para o continente. Na ilha realizei a ação performática
“Um Outro Lugar”, empossei assessores, conversei com a
comunidade da ilha e com os artistas do projeto, instalei a
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placa de instituição de um espaço da ilha como território
sensível. Desde então, carrego comigo um gosto de ser ilha
que abre espaço para o retorno, para o estar juntos, para
um possível reencontro.
¶Foi então que chegou a terceira experiência, uma residência na galeria Z42, um encontro para criarmos juntos.
Retomei a ideia de virtualidade do gabinete do MITESE
como materialidade por meio de uma instalação e performance na galeria. Como ministra do MITESE realizei as
seguintes atividades da pasta: instalação física do gabinete
de trabalho; convivência com os artistas residentes e colaboradores do projeto territórios sensíveis com intuito de
propor e realizar ações artísticas, promovendo o “façamos
juntos”; ação performática explicando o que é o MITESE e
quais as ações da pasta na etapa aberta a visitação externa; emissão e publicação de portarias de posses para os
assessores empossados durante as etapas do projeto na
colônia Z-10 e em Paquetá, também a portaria de instalação do gabinete na galeria; realização de transmissão em
live streaming do Instagram das intervenções realizadas,
usando a telemática para interferir no fluxo digital e constituir o sensível, ampliando o território com os transeuntes
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virtuais.
¶Caminhando, navegando, voando, virtualizando, perambulando, atravessando zonas fronteiriças invisíveis, poder lambuzar-se das ilhas, mas nunca,
em momento algum, perder a sensação de ser Ministra e de estar no gabinete do MITESE.
¶O gabinete é presentificado por uma placa, um adesivo, um blazer, uma
blusa preta, um caderno de notas, um gesto de empossar e um ato de identificar-se como ministra e realizar uma boa conversa sobre as ocupações
da pasta, tudo isso constituem o suficiente para que a ação performática
aconteça e que provoque um acontecimento.
¶As noções de interconectividade, intercorporeidade e presença guiam-nos
nessa empreitada de compreender a onipresença do corpo ilha como Ministra dos Territórios Sensíveis. A experiência de ser da/na ilha ensinou a
lógica do onipresente, tudo acontece no corpo, o corpo está em toda par-
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te: é no corpo que as fronteiras se embaralham. É no corpo que se instalam os territórios sensíveis. É no corpo que se subvertem
as técnicas de fronteirização, de divisão, de
individuação e de separação. Entende-se
também, que a ilha é um entre: entre um e
outro; entre o ser daqui e o ser de lá; entre
o espaço e o tempo; entre o aqui e o lá...
A potência expressiva do corpo possibilitou
viver os corpos fronteiriços como sistemas
relacionais abertos e entrelaçados: uma espécie de emaranhado que não é possível
desfazer; uma rede como as redes de pescas
dos pescadores das ilhas; uma encruzilhada
dos corpos, o ser com o outro.
¶A escuta sensível me fez aprender sobre a
sobrevivência da/na Baía de Guanabara. Sobreviver naquilo que é tido como morto, que
é tido como o depósito de lixo, é tido como
contaminado, não é tarefa fácil. Enfrentamento e resistência a um sistema capitalista exploratório e explorador. Diariamente a
rede de pesca dos moradores da ilha, traz
do fundo das as águas os peixes, as algas e o
lixo palpitante, toneladas de lixo palpitante

que a sociedade higienista quer esconder.
¶Para finalizar essa narrativa da experiência como Ministra no Projeto Territórios
Sensíveis tomo emprestadas as palavras
de Pope.L, quando diz: “Artistas não fazem
arte, eles fazem conversas. Eles fazem coisas acontecerem. Eles modificam o mundo”.
Conversando, escutando, encontrando, modificamos o mundo com um aperto de mão,
um cheiro de mato, um tomar café juntos,
comprar algo doce para comer com o outro,
um adesivo no peito que constrói o orgulho de ser parte de um ministério, escolher
juntos um local para fixar uma placa, levar o
outro para conhecer alguém dali, um sorriso
largo depois de uma boa conversa, aprender a não ter medo de se contaminar por
molhar o pé na água da Baía, aproveitar o
convite para deitar numa pedra e sentir a
brisa, um abraço apertado de despedida e
a escuta sensível, mostraram-se suficientes
para fazer coisas acontecerem, para constituir um Ministério, cujo a única função é a
constituição dos territórios sensíveis.

MARI MOURA

"Ministry of the Sensitive
Territories"

EN
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¶What moves this ministry is the desire of presence and performative research. We were inspired by Merleau-Ponty's ontology of the esthetic
body (2000), in harmony with art as a state of invention by Hélio Oiticica to create an artistic poetics of the body, focusing on building the state of
invention as an expressive power of the body. In
these ministerial poetics, the displacement from
one territory to another, can be not only in person, but also virtual, since these displacements
can be mediated by technological devices incorporated into the body, and this incorporation
goes beyond the limits of the skin, tears and expands the body borders.
¶The creation of the Sensitive Territories Ministery (MITESE), took place in an act of invention
given the impossibility of being physically present
in Rio de Janeiro. It happened on September 27,
2019. It all started at around 2pm. On the same
day, I made my own appointment as Minister of
Sensitive Territories and published on Instagram,
a first action, which in the future would be known
as the Diário Oficial das Redes Sociais (DORS, in
English, the Official Gazette of Social Networks),
communicating the creation and location of the
MITESE headquarters.
¶What came next was not exactly the facts, but
the way that temporal, spatial, physical and virtual boundaries were crossed, I presented the
Ministry, exercising the role of Minister of the
portfolio during three artistic residences in Sensitive Territories project. I proposed actions that
sought to experience Guanabara Bay in another
way, using technological mediation. And, this
made it possible being together, the event, the
meeting of the distant near and the distant near.
In this way of constituting sensitive territories, I
also wanted to feel an expanded presence, a sense of omnipresence mediated by technological
devices, connecting me in live streaming throughout the artistic performance. In the first experience I proposed to perform the performance
action “Um Outro Lugar”, in which, as the Minister, I installed in the MITESE office in Brasília
/ DF, I managed to go to Colônia Z-10 in Ilha do
Governador / RJ, to take and advisor to office, to
interview and live with the community through
live streaming conversations on Instragram. This
experience at Z-10, made it possible to unders-

tand that the process of building sensitive territories, leads us to live places beyond the letters and
numbers that identify it, but rather, by the people
we know, by the notes of their speeches, listening and see the faces, walk around the island,
even if mediated by a screen. The acts of finding
and talking constitute these territories and, it
was enough, to teach us how we can realize sensitive existences. In the second experience, the
desire to be present, became a feverish genesis
and I felt a need to live in and on the island, more
this time without just the mediation of the device, I then proposed another move from MITESE,
instead of bringing the community to the office, I
took the virtuality of the office to the community.
I put what was necessary to set up the MITESE
office in a small suitcase and headed towards Ilha
de Paquetá / RJ. That was my first experience of
being on an island, I was enchanted by the meeting and the view from the island to the mainland. On the island, I performed the performance
“Um Outro Lugar”, installed advisors, talked with
the island community and with the artists of the
project, installed the institution plaque of a space
on the island as a sensitive territory. Since then, I
have carried with me a taste of being an islander
that makes room for a return, to be together, for
a possible reunion.
¶It was then that the third experience arrived, a
residence at gallery Z42, a meeting to create together. I returned to the idea of virtuality in the
MITESE office as materiality through an installation and performance in the gallery. As minister
of MITESE, I carried out the following activities
in the portfolio: physical installation of the work
office; coexistence with resident artists and collaborators of the project in sensitive territories in
order to propose and carry out artistic actions,
promoting “let's do it together”; performance action explaining what MITESE is and what the portfolio's actions are in the stage open to external
visitation; issuance and publication of ordinances of possessions for advisors installed during
the stages of the project in the colony Z-10 and
in Paquetá, also the ordinance for installing the
cabinet in the gallery; live streaming of Instagram
from the interventions performed, using telematics to interfere in the digital flow and constitute
the sensitive, expanding the territory with virtual
passers-by.
¶Walking, sailing, flying, virtualizing, wandering,
crossing invisible border areas, you can smear

from the islands, but never, at any time, lose the
feeling of being the Minister and of being in the
MITESE office.
¶The office is made known by a sign, a sticker, a
blazer, a black blouse, a notebook, a gesture of
taking office and an act of identifying as a minister and having a good conversation about the occupations of the portfolio, all of which constitute
enough for the performance action to happen
and to cause an event.
¶The notions of interconnectivity, intercorporeality and presence guide us in this endeavor to
understand the omnipresence of the island body
as the Minister of Sensitive Territories. The experience of being from / on the island taught the logic of the ubiquitous, everything happens in the
body, the body is everywhere: it is in the body
that the borders are blurred. It is in the body that
sensitive territories are installed. It is in the body
that the techniques of fronting, division, individuation and separation are subverted. It is also
understood that the island is one between: between one and the other; between being here
and being there; between space and time; between here and there ...
The expressive power of the body made it possible to live the frontier bodies as open and intertwined relational systems: a kind of tangle that
cannot be undone; a network like the fishermen's
nets on the islands; a crossroads of bodies, being
with the other. The sensitive listening made me
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learn about the survival of / in Guanabara Bay.
To survive in what is considered dead, which is
considered the garbage dump, is considered contaminated, it is not an easy task. Confrontation
and resistance to an exploratory and exploitative
capitalist system. The fishing net of the island's
inhabitants brings fish, algae and throbbing garbage from the bottom of the waters, tons of throbbing garbage that the hygienist society wants to
hide.
To end this narrative of the experience as Minister in the Sensitive Territories Project I borrow Pope.L's words, when he says: “Artists don't
make art, they make conversations. They make
things happen. They change the world ”
1. Talking, listening, meeting, we change the
world with a handshake, a smell of bush, drinking
coffee together, buying something sweet to eat
with each other, a sticker on the chest that builds the pride of being part of a ministry, choosing
together a place to fix a plaque, take the other
to meet someone from there, a wide smile after
a good conversation, learn not to be afraid of
being contaminated by getting your foot wet in
the water of the Bay, take advantage of the invitation to lie on a rock and feeling the breeze, a
tight embrace of farewell and sensitive listening,
proved to be enough to make things happen, to
constitute a Ministry, whose only function is the
constitution of sensitive territories.

Pergunte às arvores
Prática relacional

_________________
Por DR. FANTASMA

(a.k.a. Paola Barreto)

¶A pergunta à árvore é um convite para uma conversa.
Uma conversa para aprender a escutar silêncios e tangenciar invisíveis, experimentando a linguagem espectral que
vibra em toda matéria, em ondas de luz e som.
¶Para empreender essa ausculta criamos objetos sensíveis, tecidos como emaranhados entre circuitos eletrônicos, bobinas de cobre, matéria orgânica e fones de
ouvido. O engajamento com esses emaranhados pode
atuar como uma espécie de encantaria ou contrafeitiço,
já que esses objetos sensíveis de escuta/ fala apontam
para formas de produção de conhecimento que ultrapassam binômios como natureza/cultura, mito/ciência, arte/
técnica, entre outras dicotomias modernas que empobrecem a experiência complexa da linguagem em geral. Esse
engajamento é capaz de fazer lembrar que, a despeito
de toda brutalidade ecocida, epistemicida e semiocida
experienciada nos territórios colonizados da Guanabara,
muitas formas de sensibilidade resistem e sobrevivem na
materialidade emaranhada de corpos e campos eletromagnéticos.
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¶As flores secas de palmeiras que emprestam forma
a esses objetos sensíveis carregam memórias por nós
desconhecidas e enredos por decifrar, e se tornam ferramentas ativas com as quais embalamos uma delicada
dança que produz uma sonoridade particular. Atendendo a esse convite tecnoestético, invocamos a performatividade também da ferramenta na exploração sensível
do território, embaralhando categorias como objeto
técnico, objeto ritual ou object trouvée, em movimentos orientados pela intuição e pela atenção à sutileza de
variações vibracionais ao nosso redor.
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¶Pergunte às árvores pode ser afinal descrita
como uma prática relacional que busca, através
da criação de formas de escuta e escrita com
fenômenos da natureza, inventar não apenas
conceitos, mas sistemas de comunicação, com
aparatos próprios. Como prática de proximidade interespecífica, propõe um diálogo especulativo entre diferentes formas de comunicação
no espaço hertziano, de modo a produzir políticas de boa vizinhança entre humanos e não
humanos. Os acoplamentos resultantes desse
jogo de alteridades podem reduzir a miopia
do ponto de vista antropocêntrico, ampliando
pontos de escuta perspectivistas.
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Dr. Fantasma
(a.k.a. Paola Barreto)

Ask the trees
Relational practice
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¶The question to the tree is an invitation to a talk. A talk for learning how to listen
to silence and touch the invisible, experiencing the spectral language that vibrates
in all matter, in waves of light and sound.
¶To undertake this auscultation, we created sensitive objects, woven as tangles between electronic circuits, copper coils, organic matter and headphones. The engagement with these tangles can act as a kind of enchantment or counter-spell, since
these sensitive listening / speaking objects point to ways of producing knowledge
that go beyond binomials such as nature / culture, myth / science, art / technique,
among other dichotomies. that impoverish the complex experience of language in
general. This engagement is able to remind us that, despite all ecocidal, epistemic
and semi-acid brutality experienced in the colonized territories of Guanabara, many
forms of sensitivity resist and survive in the tangled materiality of bodies and electromagnetic fields.
¶The dried flowers of palm trees that give shape to these sensitive objects carry
memories that we don’t know and plots to be deciphered, and become active tools
that we dance with, producing a particular sound. In response to this techno-aesthetic invitation, we invoke the performativity of the tool in the sensitive exploration of the territory, shuffling categories such as technical object, ritual object or
object trouvée, in movements guided by intuition and attention to the subtlety of
vibrational variations around us.
¶Ask the trees can finally be described as a relational practice that seeks, through
the creation of forms of listening and writing with phenomena of nature, to invent
not only concepts, but communication systems, with its own devices. As a practice of interspecific proximity, it proposes a speculative dialogue between different
forms of communication in the hertzian space, in order to produce policies of good
neighborhood between humans and non-humans. The couplings resulting from this
game of alterities can reduce myopia from an anthropocentric point of view, expanding perspectivist listening points.

Nos Fluxos e Marés

_________________
Por DANIEL PUIG

¶Neste coletivo de artistas que se entrelaçam em trabalhos que lidam com questões ambientais, encontro caminhos próximos e parcerias. A troca foi intensa e rica com todas e todos participantes
e foi especialmente importante com moradoras e moradores das
duas comunidades da Baía de Guanabara, a Colônia Z10 e a Ilha de
Paquetá. Ao terminar a oficina de escuta que ofereci em novembro
na Ilha, tinha outra vez aprendido a escutar o mundo de uma nova
maneira. É a mágica do contato humano criativo, aberto e curioso,
da busca por algo que nos diga mais sobre a vida e seus viventes. Ela
contagia, brota onde não se espera e nos arremessa aos caminhos.
¶A mirada auditiva foi rápida e já estava deitado no fim da Ponte
da Saudade com braço e gravador entre os escombros, onde há um
marulho. Delicada teia sonora espalhada em seu microambiente.
Respingada nas ondulações do mar. Acolhida em um dispositivo de
registro em dois canais, microfones a 90 graus.
¶Voltei à Ilha de Paquetá em janeiro, com Paola Barreto, durante a
residência artística na Galeria Z42. Queríamos mais alguns registros
e coletas. Essa cena se deu logo no início da visita e o material sonoro coletado valeu por ela inteira. Ecoava ali a conversa com o colega
músico e professor Emanuel Barbosa, morador nascido na ilha, que
contava a várias vozes, em novembro, as histórias com que cresceu
e vive. »No final da Ponte ecoa o pranto do negro sequestrado de
sua terra, sua família, sua amada...«
¶No trabalho com Walmeri Ribeiro esses laços ressonantes se fizeram fortes. O convite a um mergulho, e sua escuta imersiva, levou-nos a elaborar novos dispositivos e usos do som, fazendo com que
esse mesmo marulho seja responsável por duas sensações importantes na imersão, associadas às potentes sensações corporais que
a obra dispara. Próximo à obra, ouve-se o marulho, mixado ao áudio subaquático de um mergulho de pescador e motores de barcos.
Mas ao colocar a cabeça na água, não é mais o som que chega aos
ouvidos e, sim, a pressão que seu movimento provoca. Chegamos
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mais tarde a uma forma de fazer com que a pressão possa ser experimentada fora da água.
¶Também mergulho com Guto Nóbrega, pinçando nossos limites de interação com o mundo. Procuramos algo orgânico, que
expanda essa consciência, e trabalhamos com raízes e folhas de
uma planta coparticipante, água, laser, cristais, sensores, sons,
provocando uma resposta visual e acústica no/do/com o ambiente. A transposição dos dados captados pelos sensores, incluindo a
simples interrupção do laser pelo movimento das pessoas na sala,
foi programada para diferentes níveis interdependentes de interações fracas e fortes que definem a síntese sonora – difundida
através de um pequeno núcleo hexafônico de caixas de som. Funcionou como um protótipo, uma parte importante de algo ainda
em processo.

¶Nos dias de novembro, Emanuel falou dos apoitos, essa palavra das vidas marítimas que me faltava no vocabulário. Apoitar é prender o barco com um bloco
de concreto amarrado a uma corda e uma boia. À noite, a boia recebe uma
chama acesa, coberta por um garrafão de água com o fundo cortado. E o barco
ao redor, preso pela corda, sem nunca encalhar, como uma ilha móvel... Essa
é a razão de ser do apoito: prender o barco na praia ou nos pontos de pesca
próximo às ilhas, mas evitar que encalhe deixando que dance, livre nos fluxos
e marés. De repente, tudo era apoito. A escuta das ondas e marulhos, o não-retorno à sua terra, as conversas e práticas pisando os territórios sensíveis, o
desenrolar dos processos de criação coletivos e individuais, a própria vida ida-e-vinda ilhoa. Tudo era apoito. Aquilo que fica pra te libertar.
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In the Flows and Tides
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¶In this group of artists that intertwine
works that deal with environmental issues,
I find crossing paths and partnerships. The
exchange was intense and rich with all participants, specially the inhabitants of two
communities of Guanabara Bay, Colônia Z10
and Ilha de Paquetá. When I finished the listening workshop that I offered in November
on the Island, I learned again to listen to the
world in a new way. It is the magic of creative,
open and curious human contact, searching
for something that tells us more about life
and its living beings. It is contagious, it appears where it is not expected and put us right
into the paths.
¶The hearing glance was quick, and I was already lying at the end of Ponte da Saudade
with an arm and tape recorder between the
rubble, where there is a sea noise. Delicate
sound web spread in its microenvironment.
A splatter from the waves. Received in a two-channel recording device, microphones at
90 degrees.
¶I returned to Paquetá Island in January,
with Paola Barreto, during the artistic residency at Galeria Z 42. We wanted some more
records and collectings. This scene took
place right at the beginning of the visit and
the sound material collected was worth the
whole effort. There echoed the conversation
with the fellow musician and teacher Emanuel Barbosa, born and living on the island,
who told various in November, the stories
he grew up with and lives with. »At the end
of the bridge echoes the weeping of the black
people kidnapped from their lands, their family, their beloved ones...«
¶In the work with Walmeri Ribeiro these resonant bonds became strong. The invitation
to dive, and its immersive listening, led us to
develop new devices and ways to use sound,
making this same noise responsible for two

important sensations in the immersion, associated with all powerful bodily sensations
that the work triggers. Close to the work, you
can hear the sea noise, mixed with the underwater audio of a fisherman’s dive and boat
engines. But when you put your head in the
water, it is no longer the sound that reaches
your ears, but the pressure that it’s movement
causes. We later came up with a way to make
the pressure to be felt outside the water.
¶I also dive with Guto Nóbrega, pintching
our limits of interaction with the world. We
look for something organic, that expands this
awareness, and deal with roots and leaves of
a co-participant plant, water, laser, crystals,
sensors, sounds, causing a visual and acoustic response in/from/with the environment.
The transposition of the data captured by
the sensors, including the simple interruption of the laser by the movement of people
in the room, was programmed for different
interdependent levels of weak and strong interactions that define the sound synthesis diffused through a small hexaphonic core of
speakers. It worked as a prototype, an important part of something still in process.
¶In November, Emanuel told me about apoito (an anchor weight for fishing boats), that
word of the seaside lives that lacked in my
vocabulary. Apoitar (to anchor) is to hold the
boat with a concrete block tied to a rope and
a buoy. At night, the buoy receives a lit flame,
covered by a water bottle with the bottom
cut off. And the boat, tied by the rope, never
strands, like a mobile island ... That’s the reason for the apoito: holding the boat on the
beach or at the fishing spots near the islands,
but avoiding it to strand letting it dance, free
in the flows and tides. Suddenly, everything
was apoito. Listening to the waves and sea
noises, the non-returning to their homeland,
the conversations and practices stepping on
sensitive territories, the development of collective and individual creative processes, the
‘leave-and-return’ life of the island. Everything was apoito. That which stays to set you
free.

Baía Velada

_________________
Por PATRÍCIA FREIRE

¶Durante o processo de residência artística do projeto Territórios Sensíveis a nossa visão da Baía de Guanabara se ampliou,
se multiplicou. A cada encontro pudemos perceber as suas diversas margens, suas histórias e diferentes realidades. Em muitas idas e vindas nos trajetos de nosso mapa houve um dia em
especial, pois nos trouxe uma surpresa ao chegarmos em uma
de suas margens. Naquele dia seguimos por terra e decidimos
ir todos juntos em um único carro. Formávamos um grupo mais
reduzido, quando comparado as outras vivências do projeto.
Estávamos especialmente felizes por ter uma expectativa positiva a respeito do que iríamos encontrar. Sabíamos que a região
daquela parte da Baía de Guanabara estava sendo preservada.
Nesse sentido a visita à APA de Guapimirim seria uma experiência da natureza daquele lugar. Após nossa chegada tivemos
uma breve conversa de apresentação com a equipe de técnicos
responsáveis pela área e fomos ao encontro do barqueiro.
¶A viagem começou pelas vielas das águas que iam se abrindo como estradas cada vez mais largas a nossa frente. O barco,
numa velocidade reduzida mas constante, seguia revelando um
extenso manguezal a nossa volta. A quantidade de vida ao redor
é surpreendente. Aves de várias espécies surgiam em revoadas,
o verde das árvores do mangue e das águas se misturavam e
tudo parecia estar em perfeita harmonia. Ali existe algo de especial e diferente em relação as outras áreas de preservação ambiental, pois trata-se do fundo da Baía de Guanabara, a mesma
baía que todos conhecem como uma área de água poluída por
inúmeros fatores de exploração econômica e desleixos políticos
e sociais. No entanto, aquele lugar nas entranhas da baía degradada prova que com cuidado e respeito é possível trazermos a
natureza de volta a vida. A natureza é um organismo vivo, precisa respirar e tempo de cura. Esse pensamento me remete a
Joseph Beuys, artista e ativista, que nos anos 60 em uma entrevista disse que o ser humano precisa das florestas, dos rios e
seus animais da mesma maneira que precisa de seu coração, de
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seus rins e pulmões. Nos falou ainda que deveríamos entender a natureza como uma extensão de nossos corpos, como
sendo nossos órgãos externos. Se a natureza é uma extensão de nosso corpo, como indica o artista, devemos cuidar
dela para sobreviver nesse planeta, assim como precisamos
de nossos órgãos internos para nos mantermos vivos. Esse
pensamento simples, porém, potente, pede uma revisão do
distanciamento que se instaurou entre nós e a natureza. Um
distanciamento dado pelo consumo e pela falta de cuidado
reforçado pelo abismo que nos separa. Enquanto seres humanos, há uma urgência em cuidar para que se restaure a
conexão visceral que perdemos com o ambiente natural, nosso habitat. Precisamos entender o poder regenerativo da própria natureza e fazermos nossa parte, a qual talvez implique
em apenas dar o tempo necessário, sem interferir, para que
a própria natureza possa cuidar de si. Por nossa vez devemos
cuidar de nossas pegadas, quem sabe aprender com os povos
originários a magia de fazer parte da vida junto a seu fluxo
constante e encontrar assim o nosso lugar de pertencimento
no mundo em harmonia.
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¶During the process of artistic residence of
the Sensitive Territories project, our vision
of the Guanabara Bay got expanded, multiplied. At each meeting, we could perceive its
different margins, its histories, and different
realities. Between many comings and goings
on the routes of our map, there was a day
that became special because it brought a
surprise when we reached one of its banks.
That day we went by land and decided to go
together in a single car. We formed a smaller
group when compared to the others of the
project. We were especially happy to have a
positive expectation about what we would
encounter. We knew that this region of the
Guanabara Bay was being preserved. In this
regard, visiting the APA in Guapimirim would
be an experience of the nature of that place.
After our arrival, we had a brief introductory
conversation with the team of technicians
responsible for the area and went to meet
the boatman.
¶The journey began through alleys of water
that opened up like roads and became increasingly wider in front of us. The boat, at a reduced but constant speed, continued to reveal an extensive mangrove around us. The
amount of life around was staggering. Birds
of various species appeared in flocks, the
green of the mangrove trees, and the waters
were mixed and everything seemed to be in
perfect harmony. There is something special
and different in relation to other areas of
environmental preservation, it is the bottom
of the Guanabara Bay, the same bay that

everyone knows as an area of water polluted by countless factors of economic exploitation and political and social neglect. That
place, in the bowels of the degraded bay,
proves that with care and respect it is possible to bring nature back to life. Nature is a
living organism, it needs to breathe, it needs
time to heal. This thought brings me back to
Joseph Beuys, an artist, and activist, who in
the 1960s in an interview said that human
beings need forests, rivers, and the animals
that come from them, just as they need
their hearts, their kidneys, and lungs. He
also told us that we should understand nature as an extension of our bodies, as being
our external organs. If nature is an extension
of our body, as the artist indicates, we must
take care of it to survive on this planet, just
as we need our internal organs to stay alive.
This simple but powerful thought calls for a
review of the distance that has been created between us and nature. A distance that
is given by the consumption and lack of care
in the face of an abyss that separates us. As
human beings, there is an urgent need to
become conscious to restore the visceral
connection we have lost with the natural
environment, our habitat. We need to understand the regenerative power of nature
and do our part, which may imply just giving
it the necessary time, without interfering, so
that nature can take care of itself. From our
side, we must be aware of our footprints,
maybe even learn from the native peoples
the magic of being part of life along with its
constant flow and thus finding our place of
belonging in harmony in the world.
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