
O QUE É NECESSÁRIO 
À RESIDÊNCIA

AGORA

?





Em  março, Marcela, Ara, Tuka e 
eu  por 3 dias mergulhamos em 
atividades presenciais e pautadas 
pelo tema Marca D'água; fomos 
então atravessadas por uma 
realidade que independente da 
nossa vontade, mudou o rumo 
das propostas iniciais da 
residência. A pandemia Covid
2019. Transitamos  no princípio 
sem ter muita noção do perigo 
que nos cercava até momentos 
de medo desse desconhecido 
ameaçador. A residência foi 
inundada, arrastada e 
mergulhada neste contexto.

Cada uma de nós, fomos 
particularmente afetadas. Mas 
com um denominador comum de 
cumprir o isolamento social pelo 
bem próprio e do outro.

Que rumo tomar? O 
imponderado já fez sua 
determinação:

Nossa residência se tornou 
Residência. Estamos confinadas, 
isoladas, em exílio!

Porém a distância física não 
significa desconexão. Nossa 
conexão vai muito além  de 
qualquer distanciamento 
corporal! Temos fortes elos em 
comum. Somos mulheres, com 
objetivos claros de significar e 
nos colocar no mundo como tal, 
com toda a sua força de sermos 
o que somos, sem definições.

Deixar nossas marcas.

E com um descortinar sem 
limites.

Os nossos limites agora são as 
janelas:

da nossa casa,

da nossa alma e

as cibernéticas.

E temos opções para onde 
queremos ir, chegar:

A. Podemos de forma virtual dar 
continuidade à pesquisa iniciada 
Marca D'água e/
B.  Ou iniciar uma nova pesquisa 
arrastada por essa correnteza da 
Pandemia e trazer as percepções 
sejam em forma de texto, diário, 
trabalho, fotografias, e outras 
mídias.
C.  Estas propostas podem ser 
individuais ou coletivas.

Algumas ideias que me afloraram 
neste momento de confinamento:
1. Manter troca de experiências
vivenciais
2. Aguçar a percepção do meu
mundo interno e do turbilhão 
externo que nos atravessa, 
procurando gerar aprendizado e  
novas maneiras de me colocar, a 

partir destas percepções
3. Registro destas vivências
4. Tratar o meu eu físico e mental
com carinho e sem cobranças
5. Contactar o meu eu espiritual
6. Ressignificar a minha moradia
7. Entrar em contato com uma
pessoa por dia, de preferência 
com pessoas fora  do convívio 
diário ou afastadas por algum 
estranhamento. E internalizar  as 
minhas sensações.
8. Descobrir e exercitar como
podemos contribuir com o outro
9. Repensar a nossa existência
10. Deixar aflorar todas as
bagagens adquiridas nesta vivência 
ímpar e transformar em trabalhos 
artísticos.
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Acho que podemos retomar os trabalhos 
contagiados pelas implicações do surgimento 
do coronavirus... 
Mas precisamos, antes de mais nada, 
“Atravessar Paredes”. Diferentemente do 
pré-planejado, já que as paredes mudaram 
de figura, de forma concreta (Marcela 
pensava em outras paredes quando criou o 
título do projeto lá atrás…), o primeiro passo 
seria repensar:

questões relativas à temática

Para além do que já vinha se construindo sob 
o teto da Despina, foram escorrendo pelas
paredes dessa residência (ramificada, agora, 
em oito lares), reflexões a respeito dos 
modos de vida, de consumo, de relação, 
como um todo em nossa sociedade e os 
nossos… 
Assim, surge a possibilidade de acrescer às 
temáticas já iniciadas, pensamentos sobre a 
residência-dentro-da-residência, dentro de 
nossas próprias residências - uma pululação
semântica (!)...  
> Como o material levantado inicialmente 
ecoa entre nossas quatro paredes? 
> Pensar o confinamento da residência 
artística... 
> Em que influencia estarmos em nossas 
próprias residências? 
> Que assuntos emergem de nossas casas? 
> Que águas habitam nossas habitações? 

Um exercício que pensei foi o de criarmos 
trabalhos textuais ou imagéticos 
desdobrados das fotografias já enviadas, 
umas criando sobre as imagens das outras. 
(como propus em nosso bate-papo virtual, 
seguido de sorteio lançado no zap)

Pro vídeo já feito - sugestões: 
> possíveis efeitos – variação de cores 
(vermelho em especial), um trecho tipo 
"rewind" (a mão se sujando, ao invés de se 
limpar)... pensei em Nanã…
> acrescentar sons e imagens de as águas do 
cotidiano doméstico 

Rito
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2. questões relativas a
unificar o grupo

Se já havia uma fragmentação pela 
frequência de umas e ausência física 
de outras “in loco”, agora lidamos 
com a impossibilidade do encontro 
presencial...
Para unificar o coletivo num corpo 
homogêneo, dentro da nossa 
heterogeneidade, imaginei que 
poderíamos criar um amálgama 
visual. Somaríamos partes do corpo 
de todas nós (num mapeamento) 
em colagens de fotografias. (tenho 
ideias para a execução) 
ZAP - 23/4 – 22:16
Quanto tempo dura uma pintura 
feita com a tinta de nossos ventres?
Como medimos o tempo das coisas 
pelas águas?
O que faço no tempo da água 
ferver?
Devaneios assim poderiam render 
textos/áudios ou imagens/vídeos...
(?)

Email - 23/4 - 20:25 
Sugestão pro vídeo coletivo: 

usar um trecho deste em 
que costuro ao som do 
podcast de Edzita... 

ZAP - 27/4 – 15:39
Sugestão pro mix de áudios -
usar ruídos dos exames pré-
natais e os do Tiê fora da 
barriga



Se pensamento é matéria coletiva, 
penso em como construir 
coletivamente um corpo comunitário 
que possibilite a troca e o encontro, 
ainda que distantes, já que nossa nova 
fronteira é a máscara, a rua é local 
inabitado e o nosso corpo é tão 
áspero, seco e desviante. Penso em 
tudo que me falta agora, dentro da 
minha própria residência, e na 
construção de um corpo-comum em 
cativeiro. 

Suponho que neste instante é 
necessário operar a magia do “lugar 
do não saber” para travar guerrilhas e 
moldar novas trincheiras – simbólicas 
e imateriais – de um corpo composto 
pelo desconhecido, e, com ele 
contornar com cuidado as linhas da 
nossa essência. 

Temos como desafio, porém, a 
travessia pelo labirinto do tempo, que 
atua diferente nas divisas de nossas 
casas e com peso nas mãos talha 
diferentes rios para quem não as tem. 
É preciso pensar nas fronteiras de 
nosso próprio território e como 
cuidaremos daqueles que estão mais 
suscetíveis à exclusão. Como daremos 
de beber e comer ao outro se nosso 
corpo agora é cibernético?

É preciso ressignificar coisas. Nada é 
imóvel. Tudo é transito. Água que 
parece parada corre, escorre ou 
evapora. E é com a mão do desejo 
que agarramos nossos remos, 
preparamos nossa jangada e 
navegamos nesse rio. Um Rio com 
tanta água mesmo em época de tanta 
seca como agora, que carece de cada 
gota de suor para empurrar essa 
jangada da beira até o mar aberto. 

Empurramos todos. E o pulso rasga. 
Dói atravessar o mar de sangue, o 
asfalto quente que nos mata 
diariamente – mas que atravessamos 
cantantes em dias de carnaval. A 
cidade tem uma política definida: a 
necropolítica instaurada, a 
biovigilância operante, o extermínio 
de corpos selecionados, “a relação 
que o poder estabeleceu com o corpo 
individual na modernidade”. A arte 
opera no trânsito das coisas e na 
reconfiguração de eixos ramificados 
que mapeam novos olhares, novas 
estéticas, novos caminhos e uma nova 
cidade. Nós operamos como 
ferramentas de uma nova 
possibilidade de ser e estar presente 
nas coisas
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Residência em si, já propõe um lar, um estar e 
um porvir. Um tempo e um espaço existentes 
por e para a criação. Quando o tempo - uma 
semana- e o espaço - Despina - estão 
definidos, entendemos mais claramente os 
limites e ordens dos acontecimentos. Quando 
isso se põe em suspensão, busca-se entender 
os novos parâmetros para então voltar à 
ação, voltar ao movimento.

Como transferir a nutrição da presença para o 
espaço/tempo virtual?

Nossa casa agora é nossa cidade e a cidade 
um deserto viral que nos ilha. E nem por isso 
deixamos de mudar com a maré. Como é a 
residência como ilha, uma ilha com um 
entorno sem água. É o desafio de lidar com as 
novas barragens impostas. Há uma espera 
para desaguar. A água “parada” aprofunda, 
cria vida e transforma o seu redor. De tanto 
molhar a superfície que lhe traz contorno, vai 
transformando as estruturas enfraquecendo, 
amolecendo o que é rígido e proporcionando 
a aparição de microorganismos, os nutrindo. 
Há movimentos, mínimos, talvez não 
enxergues a olho nu. Há peso, umidade, 
nutrição, decomposição - transformação. 
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O Que faz uma água retida por uma 
barragem? Uma água contida, 
aparentemente sem movimento ou vida? A 
água gera a vida, é como se estivesse em 
tudo e em todos os lugares , como se , não 
existisse condições especiais para existência 
da água, ela em sí é necessária para a 
existência.

Proposta de ação conjunta: separarmos um 
recipiente com água e fazermos experiências, 
experimentações ao longo desse período de 
isolamento e depois proporcionarmos um 
encontro dessas águas. Podemos ao longo 
desse processo fazermos vídeos e fotos, mas 
acho interessante trabalharmos a ideia dessa 
“água capturada”, interrompida, impedida de 
circular.

“Criar como nutrição sem pensar em 
exposição”.

A Cecilia







butá o feijão de molho, butá o feijão de molho, butá o 
feijão de molho.

*
vincular-se com as memórias da casa materna
trocar micro-diários no grupo do whatsapp sobre o dia (uma 
frase) anotar de quantos em quantos dias você lava os 
cabelos perceber em silêncio: onde e como as nossas corpas-
rios foram saneadas?
lavar uma calcinha à mão
respirar cada vez que os afetos e agências do externo 
surgem desestabilizar a rotina
criar sem pensar em exposição

data desconhecida horário pela manhã

a guerrilha ganhou corpo de água? 
o desviar sem violência.

as unhas crescem mais de tanto lavar. 

os pratos. a comida. o chão-foz.
esfregar. 
água doce. água salgada. água salobra.
ensaboar com barro.
eu disse pra uma amiga: tenho pouco céu e 
horizonte aqui. 

hoje almocei feijão vermelho. um tempinho 
depois comi um caqui.
ela respondeu: tenho tanto horizonte e céu. 
mas num tenho caqui, affiii como queria um 
caqui.
lembro de mãe cuidando, ou o que quer que 
seja aquela ação, do cheiro-verde. ela tira 
cada raminho meio murcho, separa, corta um 
pouco as raízes, guarda em pé num pote com 
um pouco de água. mãe faz horta dentro da 
geladeira. eu também.

Edzita SigoViva





A impossibilidade material de ir mais longe deixa o corpo rendido ao espaço 
da residência e confina os projetos planejados, os comportamentos habituais. 

Para onde vamos sem sair do lugar?

Minha memória corporal grita por movimento. é necessário expandir pra 
algum canto, nem que seja através de projeções, sejam elas de dispositivos 
eletrônicos ou da própria mente. Existe um instinto de expansão virtual, uma 
virtualidade da existência que anda junto com o mundo material, mas para 
além dele também. Dentre o mundo virtual podemos destacar o acesso a 
outras camadas de presença (ou consciência), como a imersão em sonhos ou 
em algum tipo de meditação ou de criação de novas realidades internas e/ou 

o uso das ferramentas cibernéticas que criam um campo de virtualidade

paralela ao mundo material. Os sonhos e outras formas de alteração de 
consciência são ferramentas urgentes frente a tantas mortes e precariedades.

É necessário a reinvenção das residências, tornar o seu lar múltiplos lugares. é 
preciso abstrair sem sair do lugar. é preciso se acostumar as presenças 
defasadas, a falta do toque e do cheiro, mas não esquecê-los. aceitar as novas 
condutas restritivas e disciplinantes para freiar o vírus, mas não as 
normalizarem.
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Onde fica o lugar da imagem nisso tudo?

Saturada. E o corpo, um tanto atrofiado.

À procura de aliados, precisamos ir até onde conseguimos ir, transitar por espaços, transgredir 
barreiras físicas. A potência que se acumula no silêncio precisa ser compartilhada quando 
possível. A criação de conteúdos virtuais que possam ser elaboradas mesmo em 
confinamento, uma construção de redes que não necessitem de aproximação dos corpos. Nos 
colocar num manto invólucro de criação de mundos, de novas larvas. O fechamento 
involuntário pode ser aproveitado de uma forma que se abram novos caminhos virtuais.

Pensar em práticas compartilhadas de retorno ao corpo, cuidados compartilhados e co-
guiadas, como massagens com óleos ou banhos com alguma essência, alguma erva.
Gravação de áudios como uma espécie de diário, talvez não todos os dias, mas algo semanal 
que reúna pensamentos ao redor do tema das ausências: o que está te fazendo mais falta e 
quais são os mecanismos criados para lidar com essas ausências.



Na conversa que  tivemos semana passada fiquei com a 
sensação que tínhamos muitos tentáculos nascidos com o 
tema de nossa R2, mas que estávamos apenas 
recomeçando a partir de outro ponto do habitual de 
nossas encontras, que o tempo se descontinuou diante de 
novos desejos de criação simultâneos à imagem de estar 
dançando no escuro com covid sob um chão esfacelado..

Tentei reendereçar umas 
ações que, no atual 
momento, faz algum 
sentido para o mundo que 
percebo:      

> Criar pontes entre o 
material artístico produzido 
antes da quarentena com 
as práticas estéticas-
políticas do cotidiano 
agora, já vivíamos o vírus e 
nem tínhamos nos dado 
conta..

> Resistir aos fechamentos 
e hierarquias da morte;
> Criar um enigma 
indecifrável, produzir uma 
obra de arte com isso;

> Praticar o amor entre 
múltiplas formas de 
abertura ao cuidado de si, 

da nossa rede de afetos 
próxima e daquelas que 
aparentemente não nos 

pertencem;

> Criar aglutinações e 
células dissidentes, reunir-
se com estranhos;

> Ser água e atravessar o 
espelho da clausura como 
quem se vê pela primeira 
vez;

> Desculpabilizar-se por se 
sentir vítima;

> Desculpabilizar-se por se 
sentir algoz;

> Erotizar o cotidiano ;

> Reorganizar o circuito das 
atividades de limpeza da 
casa, começar por um 
ponto que nunca faria 
normalmente;
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> Demorar-se no chuveiro o tempo que for necessário, 
não economize a água que te cura
>Animar as coisas inanimadas: brincar com os objetos 
da casa, eles carregam um poder mágico;
> Reparar nos insetos que chegam pelas janelas à 
noites, a mudança da luz ao longo do dia, o fluxo dos 
pássaros, a forma das nuvens, o cheiro do café;
>Se for necessário trabalhar fora e sair de casa, sentir-
se uma heroína acima de tudo e reivindicar seu direito 
à proteção;
> Nem se tivéssemos em quarentena toda vida não 
conheceríamos toda nossa casa, aproveitar isso para 
aguçar a curiosidade sobre o que nos cerca;
> Não se importar em se sentir invisível perante a 
hecatombe do vírus, vestir a melhor roupa, 
maquiagem e dançar para uma audiência
> Pensar e gritar bem alto;
> Pensar e conspirar com o silêncio;
> Combinar os temperos do jantar pensando em 
alguém que deseje pegar pós-quarentena, impregnar-
se pelo vapor .
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