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Necessidade, 2010. Vídeo. Looping.



palavras que pesam com o tempo formam textos em curvas



só seguem o sentido da frase aqueles que desejam encontrar um ponto
hozirontes compartilhados
a possibilidade do autor/ protagonista retornar a ela¹
_________________
¹ distância a percorrer
toda frase começa com uma linha que aponta para o infinito
foi o suficiente



Permancia (lados estáticos)

após discussões parciais
a princípio enquanto o mar
se flexionava sobre os meus pés

Sala de ausências

(m)ar

ponte móvel 
máquina de rasuras 

empilhamentos
novos horizontes

a primeira coisa que fiz 
foi esquecer meu nome



Sala de ausências





take 2 
a desmedida dos olhos



ao acaso da língua os parênteses guardam tudo aquilo que escapa as paredes



                                                                                              Tomar a casa
                                                                                                      ninguém sabe o que fazer com um grande vazio



Quase não cinema 1, 2011. Vídeo. Looping.





Frases curvas

fenômeno gráfico-linguistico ao qual se atribuem as 
seguintes causas

- anatomia da mão/corpo do escritor
- não estabilidade do local onde se realiza a escrita

- cansaço
- a vontade de encontrar um novo  horizonte para o 

seu texto

frases curvas podem se tornar frases circulares

o motivo de tal fenômeno é desconhecido
populares 

atribuem a saudade lusitana tal fenômeno





O sol corta-se em verticais





saltos do texto ou autor ausente



Sobre a gente
a gramática ficou pelo caminho ou continuou por aqui
ou se juntou ao sono
sobre a pilha de cheiros
o próximo verbo a ser executado





Enquanto éramos

começou novamente
não sei se vai dar certo

o problema de toda verdade criada 
são as mentiras reais



]...[ a saudade é como o ruído do mar não para esconde-se nas pequenas coisas que ele traz ecos que não cessam em pequenas conchas e 
terminam e termina nela a saudade é como o ruído do mar não para esconde-se nas pequenas coisas que ele traz ecos que não cessam em 
pequenas conchas e terminam e termina nela a saudade é como o ruído do mar não para esconde-se nas pequenas coisas que ele traz ecos que 
não cessam em pequenas conchas e terminam e termina nela a saudade é como o ruído do mar não para esconde-se nas pequenas coisas que 
ele traz ecos que não cessam em pequenas conchas e terminam e termina nela a saudade é como o ruído do mar não para esconde-se ]...[







longe 
palavras 
se encontram 

dos olhos
paralelas

no infinito



Deriva
quando tentei juntar horizontes
conjugação particular
manteve-se no infinitivo até o presente

antes das paralelas
anexo
te encontro do outro lado



take 3

ficção 2: você me corta nos olhos

por maior que fosse te guardei nesta frase





corre

                                     
dor
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