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# Às 14 horas integrantes do coletivo (Des)Esperar regam a obra  “Dormentes pulsantes” 

que em dois dias de evento já dobrou de tamanho. As raízes dos pés de milho já 

começam a se destacar na caixa de vidro. 

 

# Às 14h 30min a Profa. Rebeca Stumm chama os artista e equipes de apoio para 

comentar o cronograma do dia. 

 

# Às 15h, artistas, estudantes e comunidade em geral participaram da performance 

coletiva “Trem” da Profa. Rebeca Stumm. A performance percorre a Av. Rio Branco com  

componentes da banda marcial da Escola Estadual Coronel Pilar conduzindo o trem 

composto por vagões de caixas de papelão, os participantes ficaram dentro das caixas só 

com os pés à mostra, dando realmente a ideia de rodas e continuidade, já que as 

caixas/vagões ficaram uma atrás da outra formando uma coisa só. 

Enquanto o “trem” percorria a Avenida, a banda marcial tocava uma buzina que 

reproduzia o apito do trem e, isso chamava muito a atenção das pessoas, que saíam de 

dentro de suas lojas e casas e iam para as janelas para ver o que estava acontecendo. A 

expressão do público não era só de estranhamento, mas também de questionamentos 

como: “isso é um trem?”, “O que é isso?” Mas junto com os que faziam perguntas havia 

aqueles que se alegraram, seja pelas musicas tocadas, pela performance do trem, pela 

novidade na avenida ou pela lembrança que a buzina trás, a sensação de que o “trem está 

chegando”.  

 

# Às 15h 30min O artista Alexandre Antunes começa a montar sua instalação “Subway 

teletransporte”, aos poucos o submarino ocupava o espaço. 
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# Às 16h a instalação de Luana Oliveira Andrade está ganhando formas, os suportes de 

madeira davam a estrutura para a composição, o trabalho ficará em processo até o fim do 

evento. As roupas que darão cor a obra ainda estão em sacos pelo chão. 

 

# Às 16h Ralfie Heinsch faz sua performance de dança, passando por várias partes do 

prédio, no momento havia um silêncio no local, o que combinava com seus gestos sutis, 

silêncio este que se quebrava quando ele fazia gestos súbitos. 

 

# Às 17 horas a obra de Lucas Silveira chama a atenção e surpreende, visitantes à primeira 

vista acreditam que a obra consiste nas marcas vermelhas no tecido no chão, mas se 

surpreendem quando olham para cima e percebem os 3 corações de boi cru pendurado 

em ganchos. 

 

# Às 17h 30min artistas e público se debruçam no muro do prédio para observar a 

performance da artista Adriana Tabalipa que acontecia na gare, espaço vizinho ao prédio 

onde o evento acontece. 

 

# A partir das 18 horas o coletivo Bacanikas  começa a montar a instalação “Publicatória” 

com publicações penduradas em varais e pregadas nas paredes.  


