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Nascemos e uma bolha é criada para nós. Os limites já são dados, valores, normas, imitações... A 
bolha já nasce refletindo e absorvendo uma configuração dada. É mais cômodo e comum nos 
mantermos nesses limites e naqueles poucos que construímos sozinhos. Tratamos a bolha como 
uma casca rígida, opaca e impenetrável. Realidades se segregam, grupos se relacionam somente 
entre si, territórios isolados são formados, onde informações, vivências e culturas específicas 
ficam retidas...

Torna-se necessário entender e fazer uso das outras propriedades essenciais da bolha. Mais do 
que uma barreira espacial, a bolha reflete, é transparente, movimenta, dilata, contrai, se choca... 
Quando nos aproveitamos dessas qualidades, crescemos, como bolhas inquietas, almas porosas...

A partir dessas inquietações, trouxe fragmentos de ideias-recortes-referências como embriões 
para uma produção audiovisual. O exercício foi produzido na ocasião da oficina “Produção 
experimental de um curta” da II Mostra Multi, projeto de extensão da UFOP. A proposta foi 
trazer esboços audiovisuais para a produção de um curta que se passa em nossa casa, utilizando 
os nossos próprios utensílios domésticos.



Mesmúrias
Às vezes prefiro ser 
um inquietante hipócrita
a repousar 
na rede mesmeira das mesmices mesmas

Ainda carrego mesmuras endurecidas
difíceis de garimpar

não nego-as, 
é preciso não negar!
como também não as celebro
(outras sequer me atinei)

(poema de Ulisses Hubner)



maniquim sendo 
humanizado, 
singularizado, 
concientizado... 
mantendo-se maniquim

relações com o tempo 
que somos obrigados a 
estabelecer frente ao 
sistema



sintonizando



sintonizando



maniquim globalizado



gênero e corpos de 
imitação



invasão minion



colisões



‘útil’ X ‘inútil’

“A poesia é o inutensílio. A única razão de 
ser da poesia é que ela faz parte daquelas 
coisas inúteis da vida que não precisam 
de justificati-va. Porque elas são a própria 
razão de ser da vida. Querer que a poesia 
tenha um porquê, querer que a poesia 
esteja a serviço de alguma coisa é a 
mesma coisa que querer que o orgasmo 
tenha um porquê, que a amizade e o 
afeto tenham um porquê. A poesia faz 
parte daquelas coisas que não precisam 
de um porquê” 

Paulo Leminki



máscaras penduradas 
balançam: indícios de um 
lado de fora pandêmico



janela: enquadramento, tensão dentro e fora 



Sons:
Sino da Igreja: nos lembra de hora em hora que estamos sob o jugo 
de uma sociedade cristã.

Eu já não o percebo, já me acostumei

Publicidade de uma rede nacional de farmácias: a infiltração 
intrusa desse fora mercadológico pra dentro de nossas 
individualidades


