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 Quando pensamos na palavra  
«Convergência» nos remetemos a 
multiplicidade de técnicas e de artes 
da qual a arte da performance se 
serve para a sua realização.  A 
Mostra de Performance Arte - 
Convergência 2013 - é a segunda 
mostra realizada pelo Núcleo de 
Pesquisa em Performance Arte do 
SESC, como meio de fomento, 
divulgação e difusão desse ramo 
artístico na região Norte e Centro-
Oeste.
 A Mostra de Performance Arte 
– Convergência 2013 é um espaço 
p a r a  m ú l t i p l a s  a t i v i d a d e s  e 
discursos. Sua realização, além de 
caráter artístico, é indissociável do 
cunho educativo, à medida em que 
oferece ao público participante uma 
sensibilização estética para a 
produção de arte contemporânea. É 
também um momento para troca de 
experiências entre os diversos 
performances e o público. 

Realização:Apoio:

Núcleo de Pesquisa em 
Performance Arte do SESC

Promotoria de Artes Plásticas do SESC
502 Norte, Lo16, Conj. 02, Lotes 21 a 26

artesplasticas@sescto.com.br
(63) 3212 9922

28 de junho
Abertura oficial na Galeria SESC de Artes às 19h

‘‘Escamba-se’’ por Camila Lacerda / Belo Horizonte-
MG
Hall de entrada das 10h às 13h e das 14h às 19h
Objetos de segunda mão a serem trocados ficam em cima de uma mesa e 
distribuídos pelo espaço. As pessoas podem trocá-los (escambá-los) por outros 
objetos de mesmo valor de acordo com a escala que será indicada pelas 
bolinhas adesivas com as seguintes cores e valores sentimentais: Vermelho: 
Muito Importante; Azul: Importante; Amarelo: Pouco Importante; Verde: Pouco 
Valor. O controle das trocas é feito pela artista Camila Lacerda.

‘‘Como Nasce Um Novo Estado’’ por Christina 
Fornaciari/Belo Horizonte-MG
Hall de Entrada às 19h30
A performance propõe uma reflexão acerca do movimento separatista que 
originou o estado do Tocantins, revelando sutis semelhanças entre esse 
processo e a relação conflituosa do povo chinês e seu governo. Utilizando 
sementes de girassol, elemento simbólico fortemente presente nas duas 
culturas, a artista cria em seu corpo um território onde esses dados históricos e 
políticos se entrelaçam.

‘‘Retoque Sagrado’’ por Júlio Razec / São Paulo - SP
Hall em frente do cinema (1º Piso)  às 20h
Sinopse:A performance é a criação da própria imagem. O que está em jogo no 
rosto que construímos para si, quais técnicas de auto-manipulação e as forças 
que se manifestam nelas? Em ação o fluxo de criação de "rostos", em reação o 
jogo destes procedimentos e suas condições. Processo e resultado são unidos e 
separados, tal como quem acompanha o ritual no espaço.

‘‘Cebola’’ por grupo Lizete / Palmas-TO
Foyer do Teatro SESC Palmas às 20h30
A ação trata das questões que envolvem identidade de gênero e como suas 
formas de imposições externas são determinantes para uma autoavaliação. 
Entre superfícies e camadas a interpretação de um observador em relação a 
outro indivíduo é tão frágil quanto a casca de uma cebola. Este trabalho pretende 
possibilitar ao observador uma visualidade mais profunda do objeto, partindo 
das superfícies para se chegar a um núcleo.

‘‘Here's my heart in my hands’’ por T. Angel/Osasco-SP
Sala de Oficina de Artes às 20h30
“Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos” (Antoine de 
Saint-Exupéry).  Here's my heart in my hands é uma ação performativa de T. 
Angel que fala sobre as memórias que nos mantém vivos, assim como o sangue 
que circula dentro de nossos corpos. Simbólica e poeticamente é uma exposição 
crua do coração ou uma dança da solitude de uma mente inquieta.

‘Schadenfreude: 3ª tentativa de testar o sofrimento 
por Filipe Porto/Palmas-TO
 Sala Multiuso às 21h20
Meu/seu sofrimento, sua/minha alegria, dicotomia ao quadrado.
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‘‘Sintonia AM’’ por  Maicyra Leão/Aracaju-SE
Hall do cinema (1º piso) às 19h
Frequências AM foram responsáveis pela transmissão de importantes eventos 
no início do século XX, incluindo notícias do além-mar e sobre guerras. A partir 
da implantação do sistema digital de televisão, no Brasil, elas deixarão de ser 
emitidas. Assim, "Sintonia AM" trata de tecnologias e situações obsoletas. 
Situações que exigem momentos de contemplação relacionadas a um tempo 
ultra-passado.

‘‘Espaços em Dobra - uma deriva entre memórias’’ 
por Diego Baffi/Curitiba-PR
Foyer do Teatro SESC Palmas às 19h
A Deriva é entendida aqui como a ação de caminhar na cidade sem rumo 
predeterminado, em busca de uma abertura perceptiva que aumente as 
estruturas de contágio. Ligada diretamente à procedimentos situacionistas, 
especialmente à psicogeografia, evoca o caminhar como ausência, falta de 
lugar - como diria Michel de Certeau. O performer um nômade imerso em um 
movimento inercial, de tanto acelerar, desacelera o tempo e assim cada 
significância negligenciada adquire uma importância até então desconhecida. 
Ao (Re)conhecer o espaço pelos olhos do outro seguimos juntos nesse jogo de 
memórias inéditas, dobrando tempos e espaços.

‘‘Laico’’ por Ludmila Castanheira/Tatuí-SP
Hall do cinema (1º piso) às 19h30
O fato de o corpo gênero ser marcado pelo performativo sugere que ele não tem 
status ontológico separado dos vários atos que constituem sua realidade. Isso 
também sugere que, se a realidade é cada como uma essência interna, essa 
própria interioridade é efeito e função de um discurso decididamente social e 
público, da regulação pública da fantasia pela política de superfície do corpo, do 
controle da fronteira do gênero que diferencia interno de externo e, assim, 
institui a “integridade” do sujeito (BUTLER: 2003, pp.194-195).
Desde que Marco “Infeliciano” assumiu a Comissão de Direitos Humanos, 
passei a me afetar com suas afirmações acerca dos gêneros, da sexualidade, 
das raças. A partir de então, venho trabalhando na criação da figura de Marco 
(In)feli(z)ciano: minha tentativa de cunhar um duplo do deputado, capaz de fluir 
ações felizes e deixar em paz e/ou defender os interesses das minorias.

‘‘Mortalha’’ por Vanessa Cardoso /Palmas-TO
Foyer do Teatro SESC Palmas às 20h
Por mais que seja sutil, sempre nos enganamos. O mais forte na verdade é fraco 
e efêmero, apesar de sempre acharmos que é resistente. Como o anel do 
compromisso, que queremos que dure, mesmo sendo de casca de coco.

‘‘Sob-vida’’ por Elpídio de Paula/Palmas-TO
 Hall da Central de Atendimento ás  20h30
“Se nós, os cidadãos, não apoiarmos os nossos artistas, estaremos sacrificando 
a nossa imaginação no altar da crua realidade e acabaremos não acreditando 
em nada e tendo sonhos que não valem a pena”(Yan Martel; As aventuras de Pi).

‘ ‘Mord(ação) em Canto’’  por Anna Behatriz  
Azevêdo/Goiânia-GO
Sala de Oficina de Artes às  21h
A performance Mord(ação) em canto tem como situação um corpo em busca de 
cantos e frestas. Ele vai deixando seus vestígios de pequenas mortes durante o 
seu percurso. As pequenas exaustões vão o constituindo de uma vontade de 
não ser mexido. Ele quer ser violado apenas por ele mesmo. Dentes e cabelos 
são elementos constituintes do estado deste corpo que, em uma mínima asfixia 
com estes elementos, o levam à encantoação em poeira.

‘‘Vulto Feliz De Mulher’’ por Michele Carolina /São 
Paulo-SP
Galeria de SESC de Artes às 21h30
A performance expõe as memórias e marcas de um corpo feminino que abarca o 
paradoxo de receber brutalidade e oferecer gentileza.

‘‘Liberdade’’ por Fernando Barbosa/Palmas-TO
Hall de Entrada às 21h40
“Todas as partes do meu corpo são uma só
Quando o relâmpago atinge minha espinha
Faiscante
A aurora corre por mim
Revivendo meu desejo
Inviolável” (Björk- Thunderbolt)

‘‘Ficando Ausente’’ por Thaíse Nardim/Palmas-TO
Foyer do Teatro SESC Palmas às 19h
Novas tentativas em torno da possibilidade da ausência na arte da performance.

‘‘Poéticas de anulação’’ por Coletivo Visual 
Nulo/Palmas-TO
Hall da Central de Atendimento às 19h
Poética: s.f. Arte de elaborar composições poéticas. Tratado de versificação. 
Conjunto de recursos expressivos, especialmente quanto à técnica do verso, de 
um escritor, de uma época. 
Cada um no seu cantinho, só que junto.

‘‘Relações de poder por Maíra Vaz Valente/São Paulo-
SP
Hall de Entrada às 20h
Quem; Quem? ; Quem com Quem?; Quem como Quem? ; Quem versus Quem? 
; Com? ; Como?;  Versus? - ? 

‘‘Autorretrato’’ por Raphael Couto/São Gonçalo-RJ
Galeria de SESC de Artes às 20h
A performance parte da tensão entre corpo e imagem, sobretudo na pintura, e 
busca criar tensões entre modelo e representação. O artista prende seu próprio 
rosto numa pintura, permanecendo tanto o corpo como objeto quanto objeto 
como um corpo.

‘‘Filtro dos Sonhos’’ por Dally Schwarz/Rio de Janeiro-
RJ
Foyer do Teatro SESC Palmas às  20h
Filtro Dos Sonhos é uma tentativa de controle do corpo para algo que não 
podemos controlar. Determinar Um horário para sonhar. Um Ritual 
desnaturalizado. Duas Imagens onírica que acontecem, uma para a artista, 
performer, que sonha, e outra para os visitantes, que observam, e de certa 
forma, o contato com essa imagem onírica, um tanto quando surreal, cria uma 
espécie de sonhar acordado.

‘ ‘Párvulo’ ’  por  GRUTTO (Grupo Teatra l  do 
Tocantins)/Palmas-TO
Sala Multiuso às 20h30
Somos eternas crianças, embora escondidos no salto alto, no batom vermelho 
escuro e no blazer do trabalho, sonhamos em relembrar os tempos antigos, a 
infância perdida entre as lembranças de um passado feliz. Porém há empecilhos 
que nos remetem ao hoje, ao agora, é preciso adequar-se a um turbilhão de 
exigências que lhe são impostas. Chega um momento que este ser humano 
preso dentro de você surta, sua mãe não está ali, sua festa de seis anos não será 
a mesma sem ela... Mas não custa nada buscar uma infantilidade perdida e 
praticar tantas outras coisas na busca de um momento feliz.

‘‘DesFôlego’’ por Grupo Lizete/Palmas-TO
Hall do Cinema (1º piso) às 20h40
“(...) e o mar tem raiva/ com água verde leva/ ela se deixa/ ir afundo/ com a idéia 
de algo e de vida/ achando que algum dia pode/ tocar algo ou ser tocada/ e de 
fundo mesmo vê pretextos pra sorrir/ nunca antes se soube o que eram sorrisos/ 
e tem um segredo:/ segredo que ela mesma não conta pra ninguém:/ mas ela 
acha que viu cavalos-marinhos:/ agora ela decide que vai nadar em busca de./ - 
toque (...)” (ANDRADITO, 2009)

‘‘Easter Egg’’ por Eliene Lago/Palmas-TO
Hall do Cinema (1º piso) às  21h
Na cultura ocidental os ovos coloridos são sinônimo de boa aventurança, sorte e 
ressurreição. Mas no ato de pintar o ovo, o valor é dado somente ao exterior o 
objeto, não importando seu conteúdo. Essa performance tem a intenção de 
inverter esse valor e transformar o conteúdo em protagonista desse ato.
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