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Residência Artística Leman Sevda Darıcıoğlu/ Turquia
13.11.18 — 24.11.18
Workshop Aberto com Leman Sevda Darıcıoğlu,
Espaço da Penha, Lisboa
Sábado e Domingo 17.11.18 / 18. 11.18
14:30— 19:30
Inscrições: forumdanca@forumdanca.pt
Apresentação e conversa com Leman Sevda
Darıcıoğlu, Espaço da Penha 23.11.18— 18:30
O estúdio Núcleo emerge no programa Artista- Curador/a
de Ezequiel Santos como um dos pontos do tecido flexível
da rede Forum Dança. Este programa conta a visão própria
e propostas de artistas convidadas/os que “cuidam” as
residências artísticas alinhavando e convidando outras/os
artistas contemporâneos de acordo com o seu projecto
significado de curadoria.
Sezen Tonguz cuidou desde Maio este programa enviandonos para uma série de preocupações comuns e
transversais nos artistas apontados na sua curadoria.
Marko Milić (Sérvia) (21 Maio – 3 Junho 2018), Frida
Sandström (Suécia) 1 – 15 Agosto 2018 e com a residência
final de Leman Sevda Darıcıoğlu (Turquia), 13-24
Novembro 2018.

“A curadoria de Sezen Tonguz confronta-nos com o dever
de resistirmos à metamorfose actual dos sistemas
sociopolíticos: o grupo de artistas convocado provém de
territórios europeus distintos (Sérvia, Suécia, Turquia) e
instala práticas corporais que instigam, entre os
participantes, à redescoberta do valor da subjectividade e
da construção de narrativas de liberdade. A vontade e o
poder emergem em linguagens corporais múltiplas, entre
exercícios e apresentações: ritmos, movimento, sons e
escrita conjugam-se numa batalha dos sentidos para a
promoção de um olhar emancipado e crítico em todas as
testemunhas.”
(Ezequiel Santos)
Leman Sevda Darıcıoğlu
n.izmir, 1985.
Sou uma artista com base em Istambul. Trabalho
fundamentalmente na área da performance com recurso,
embora raro, a outros meios como a instalação e o vídeo.
Vejo o processo de produzir arte como uma investigação
performática ao “eu”. Uso o trabalho como um instrumento
de transformação dos meus limites e exploração da minha
subjectividade. Vejo o corpo como uma plataforma de
recursos pronta a ser revelada; como um laboratório de
emoções, medos ou limitações; como um espaço intenso
de encontros. Acredito no poder do presente e do toque. Se
e quando necessito de me definir enquanto artista, escolhome enquanto artista queer. Ser artista queer não se resume
somente à superação da heterosexualidade e do sexo
binário mas também a um espaço- corpo para lá da
normatividade em si.

Faço parte da equipa consultiva que publica uma série de
artigos e publicações “queer düş’ün” (fantasia/pensamento
queer), já em curso desde 2012. Traduzi alguns dos livros
selecionados e auto-publicados pela equipa. Editei o livro
de teoria queer “queer temaşa” (contemplação/espectáculo
queer)(2016). Fui membro do colectivo artístico istanbul
queer art collective. Participei entre 2016 e 2018 numa
performance colectiva queer designada “fuckmekitty”.
Desde 2017 desenvolvo o meu trabalho em performance
na plataforma artística performistanbul.
Workshop Aberto com Leman Sevda Darıcıoğlu,
Espaço da Penha Sábado e Domingo 17.11.18 / 18.
11.18
14h30— 19h30
Inscrições: forumdanca@forumdanca.pt
Iremos praticar exercícios duracionais sublinhados pelo
jejum e o silêncio a manter durante os dois dias do
workshop. Pretende-se que os participantes se investiguem
num processo silencioso. O workshop é um convite a uma
exploração gentil e vagarosa dos limites do corpo que será
progressivamente aprofundada por exercícios de tomada
de consciência em espaço e corpo. Iremos investigar os
limites do “eu”, digerindo o corpo numa tentativa de
purificação ou limpeza. Convocaremos a abertura da mente
(e do) corpo através da transformação das rotinas,
propondo outras vias de fazer ou não fazer; num esforço e
tentativa de nos mantermos neutros, e/ ou como um
espectador atento face à corrente de emoções emergente
do processo de limpeza.

Recomendações e requisitos para a prática do workshop:
É pedido que todos os participantes frequentem os dois
dias para que se estabeleça uma dinâmica de grupo.
É recomendado antes do início do workshop:
Refeições veganas;
Abrandar o ritmo quotidiano da vida e adquirir consciência
do que se fez durante o dia; Não usar redes sociais,
internet, televisão ou telemóvel;
Não beber café, chá preto ou álcool;
Não usar drogas ou fumar cigarros;
Durante o workshop, os participantes devem apenas beber
água- sem açúcar- e chá de ervas;
Os participantes que estejam sobre medicação devem
comer bananas ou amêndoas cruas antes de tomar os
medicamentos;
É muito importante manter o corpo hidratado com água
durante o jejum;
Durante o workshop estarão disponíveis para os
participantes nozes, avelãs, amêndoas, fruta fresca, água e
chá de ervas;
Pede-se aos participantes que tragam papel, caneta e
roupa confortável para o workshop; Telemóveis e relógios
serão recolhidos antes do início do workshop;
Depois do primeiro dia do workshop é recomendado
descanso e que se durma cedo sem ver televisão, ler,
redes sociais ou outros estímulos do género;
Os participantes são encorajados a fazer um desporto leve
ou alongamentos ao levantar na manhã do segundo dia;

Recomenda-se que os participantes que estejam a jejum
com água que façam apenas alongamentos em vez de
desporto.
Inscrições: forumdanca@forumdanca.pt
Apresentação e conversa com Leman Sevda
Darıcıoğlu, Espaço da Penha Sexta-feira 23.11.18—
18:30
Na Rede/ On Line:
http://lemandaricioglu.com
http://lemandaricioglu.com https://www.facebook.com/
istanbulqueerartcollective/
http://lemandaricioglu.com/wp-content/uploads/2018/06/
freeflowingvisuals-Leman-Sevda- Darıcıoğlu.pdf
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