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************************************************************************
********

gentem
tudescao certo entao com nosso encontro mel 
no  ccsp né

3 de dezembro, das 14h às 18h, na Sala Paulo Emílio.
karlla , marcos disse q lhe telefonou 
que hablaram rapidamente sobre como vai ser o baphaum...
nem nós sabemos ao certo como vai ser este encontro
mas acho q no minimo uma conversa né

alguns aqui, temos vontade de ir bem PRETA 
todas mel vestida de preta pra o meeting
será?
rrsrsrs

bom
a gente pode se encontrar uns 15 ou 20 min antes ali pela 
lanchonetezita, que acham?

kiss até ja

************************************************************************
********

karlla bruni 
digo
girotto
rsrs

os sapatos 
nem sinal ainda...
será q rolou um desvio?
pra onde ele iria mandar? pro COMO? 

o Encontro ali no CCSP - Interlocuções Mediativas Mel

3/dez : 14h as 18h

recebi ontem um mail convidando pra uma festa & lançamento de 
um catálogo sobre os projetos de mediação 

dia 3/dez : as 19h

estamos todos invitados



ou seja

melany klein,,,

Karlla, Dinho, Pretas, 
acho q no COMO clube. 
16h, 
sexta-feira...

a gente desacuenda do CCSP nessa sexta...

zah 3!

Acima, pedaços de e-mails trocados para que a proposta de mediação se materializasse. 
Encontros ensaiados, estratégias configuradas e, em todos, um dialeto próprio, particular, 
de gueto. Exatamente o que me fez tirá-los do espaço íntimo da caixa de e-mails e 
compartilhá-los aqui e também porque a vontade é continuar nessa desconversa desconexa 
que faz todo o sentido e segue ativando, aguçando.

Da mesma forma que as palavras mesclam linguagens e se estendem em significado para 
além do semântico, a preta que transitou pelo CCSP mescla fluxos e estende seu significado 
para além da performance, da ação.  Como se ser preta estivesse sempre a escapar, 

Preta em fluxu/fuga/derretimento/liquefação/esgotamento/colocação

Ser preta talvez seja mais do que vestir a roupa, ficar algumas horas circulando pelo CCSP 
e depois deglutir a experiência em conversas aqui e ali. É da ordem de um continuum, sem 
começo, meio ou fim. 

Ser preta sempre me pareceu um estado em constante atualização de formas e linguagens. 
Até possível de relacionar a um estado congelado, que pressupõe que haverá  o  
descongelamento. A preta congela um pedaço desse fluxo, o expõe e, ao fazê-lo, escapa 
novamente. A temperatura ambiente trata logo de desmanchar pequenas formas que 
congelaram  e o fluxo continua. Movimento vivo e pulsante, constante mutação e 
atualização.

Estar nesse estado requer precisão, agudeza, perspicácia e um equilíbrio precário entre a 
sensação/sensível em fricção com o contorno espacial que desenha uma ação  – habilidades 
específicas de quem não está atrelado a um sistema de repertórios de conteúdo 
representativo ou ainda, habilidades que permitem estar em negociação com o meio e sentir 
a temperatura do espaço de ação.

Nesse sentido, a preta dilui seu sentido originário – de discutir a indumentária oriental em 
relação à ocidental – e inclui outros e tantos mais. Desdobra potencialmente a vida em força 



e forma. Fluxo em diferentes combinações e direções, segue em ‘space time continuum’. 

 

 


