Oficina

Poéticas do
Sensível

“

A expressão reta não sonha.
Não use o traço acostumado.
A força de um artista vem das suas derrotas.
Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro.
Arte não tem pensa:
O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê.
É preciso transver o mundo.
Manoel de Barros

”

“

a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível
nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar,
parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se
nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a
vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a
delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço.
(LARROSA, 2002)

”

conceito

-

O resultado foi um livro tátil, que une poesias de Manoel de Barros
e imagens táteis. Coloco aqui duas das obras:

Chove torto no vão das árvores
Chove nos pássaros e nas pedras
O rio ficou em pé e me olha pelos vidros
Alcanço com a mão o cheiro dos telhados.
Crianças fugindo das águas
Se esconderam na casa.

A mãe reparou que o menino
Gostava mais do vazio
Do que do cheio
Falava que os vazios são maiores
E até infinitos
O Cheio e o Vazio, Fabiana Vinagre, técnica mista sobre papel, 2012.

Imagens táteis, Fabiana Vinagre. Técnica mista, 2012.

Cada poema foi gravado em áudio para que as imagens fossem sentidas com
os olhos cegos.
A proposta inspira-se, portanto nas obras de Manoel de Barros e de outros
artistas - como Bispo do Rosário, Lygia Clark, Oiticica - nas quais o ato de
pensar se engendra na experimentação, que vai além de limites impostos pelo
óbvio. Trata-se de uma experiência-limite que ocorre toda vez que problematizamos nosso presente, resistindo ao já dado, movidos pelo desejo de inaugurar uma outra forma de viver, de brincar com as concretudes.

A oficina
Através da poesia – sejam de sua autoria ou
não – cada um irá desconstruir as sensações e imagens mentais que os poemas
lhes trazem por meio de práticas de sensibilização dos sentidos. Pensando no pressuposto do domínio da visualidade no
cotidiano, a não visualidade será um
estado chave nesses exercícios a fim de
instigar outras formas de percepção – auditivas, gustativas, olfativas – e principalmente táteis.
Na investigação de diferentes materiais (em
sua maioria usadas no dia-a-dia), iremos
explorar a poética sensorial própria a cada
um, para então construirmos nossas
imagens táteis sobre o poema lido inicialmente.
As percepções e criações naturalmente
evocam a memória de cada um. Pode-se
aqui pensar numa memória que não se
limita à conservação de um passado, mas
que se abre para o futuro ao mesmo tempo

em que permite uma nova forma de
existência no mundo – os sentidos abertos,
a criação de uma vida como obra de arte.
A poesia se encaixa aqui como dispositivo
de abertura a si próprio. Acredito que ela
possui o poder de transportar a um mundo
íntimo e de autorreflexão. Segundo Edgar
Morin (2001), a metáfora, figura de linguagem frequente nestes textos, abre um
universo de interpretações que permitem
ao leitor a criação de imagens. Ela nos leva
à “dimensão poética da existência
humana” e, por meio da palavra, se comunica com o mistério e vai “além do dizível”
(2001, p.45). Conjugar a palavra ao desenho
livre, abstrato, aleatório e não necessariamente coerente, é uma forma interessante
de repensar a concretude das coisas.
“Poesia não é para compreender mas para
incorporar. Entender é parede: procure ser
árvore”, como diria Manoel.

Público alvo
A proposta se adapta a
qualquer faixa etária. Mas a
metodologia a seguir tem
como alvo jovens e adultos
interessados em
desenvolver-se criativamente.

Como faz?
Duração: 1 encontro de 4 horas
ou 2 encontros de 2 horas

1. Corpo

2. A Poesia e a Sinestesia: Transduções
- Referências trazidas pelo grupo e
desconstrução das palavras em sensação e
imagem.

- Sensibilizar e descontrair o corpo - Jogos
teatrais e exercícios de sensibilização dos
sentidos
Ex:. Cego e guia pelos espaços - registro
mental das sensações e coleta de materiais
- Escrita/registro livre da experiência
- Partilha

- Demonstração do trabalho “O Olhar de
Dentro”.
- Investigação de Materiais (trazidos e
recolhidos)

3. Materializando as sensações: Criação
das imagens ou esculturas sensoriais
- Referências de imagens táteis e
esculturas sonoras
- 2 caminhos para a construção:
1. Partindo da palavra
2. Partindo da sensação
- Partilha

Materiais:
Cada participante deve trazer 1 ou mais materiais com texturas/sensações que lhe despertem curiosidade para ser usado na criação
Além disso:
- Tábuas de mdf 15mm 30x30 cm (ou outra superfície para ser trabalhada a imagem sensorial)
- Cola branca, cola de madeira
- Arame, Linha, Agulha, Retalhos

quem facilita

Fabiana Vinagre é artista visual, educadora e designer. Graduada em
Comunicação Visual (Senac-SP) e especializada em Antropologia Visual
(PUC-SP), se dedicou à investigação das percepções do corpo e às artes
integradas. É pesquisadora do movimento e da dança, com foco no Contato e
Improvisação. Seu trabalho-embrião das chamadas imagens táteis – intitulado
“O Olhar de Dentro” - foi publicado na revista Terra Haptica, da editora francesa
Les Doigts qui Revent e exposto no Instituto Federal de Santa Catarina, em 2013.
Sua vivência profissional com arte e esquizofrenia (Instituto Arco-íris de Direitos
Humanos - SC, Hotel e Spa da Loucura - RJ) a levou a participar da primeira
residência artística CasaB, promovida pelo Museu Bispo do Rosário de Arte
Contemporânea, onde pôde realizar oficinas e desenvolver trabalhos de artes
em diálogo com a loucura, os sentidos e a experiência ali vivida. Atualmente,
Fabiana cursa Licenciatura em Teatro na Universidade do Estado de Santa
Catarina e dá oficinas de artes para pessoas em estado de vulnerabilidade social
no município de Florianópolis.
Portfólio online: www.vinagrefabiana.wordpress.com

