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Talvez desenhar ou fazer algum traço no papel seja uma 
das primeiras expressões artísticas de uma criança. 
Esse ato, de imprimir uma marca, de deixar rastro, me remete 
aos nossos ancestrais quando desenhavam nas grutas e covas 
como gesto primeiro de expressão.

Há nessa ação algo de potência em ato, de necessidade vital, de 
encantamento, enquanto o lápis desliza pela superfície, afirmando
um traço sempre genuíno e único.

Uma das ações mais intensas, exultantes e prazerosas que observo 
em meus filhos acontece quando se debruçam sobre o papel e 
começam a rabiscá-lo e a preenchê-lo com traços, linhas, círculos 
e formas, parece que nesse ato a simbiose de corpo, gesto, 
movimento e criação é plena e atravessadora.

Assim nasce.... FLOU!



QUE E 
FLOU?
FLOU! é uma performance interativa para 
crianças de 4 a 10 anos que sentados ao 
redor de uma grande folha branca assistem 
e participam da criação ao vivo de um grande 
desenho. Os rabiscos dançantes e as tintas 
vão tomando vida e dialogam com o performer 
para que “alguns desenhos depois” surjam 
outros desenhos recortados feitos em 
experiências anteriores. Essas formas [peças] 
tomam conta do espaço e são as crianças 
que brincam compondo novos desenhos e 
formas e resignificando o acontecimento. 
Paralelamente, o desenho criado também é 
recortado pelo performer, gerando mais peças 
que alimentam o jogo e que serão utilizadas 
pelas crianças participantes das próximas 
experiências. 

FLOU!  é uma experiência coletiva, interativa 
e aberta que não fecha significados e que se 
propõe a brincar “seriamente”como 
toda criança faz.
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EXPERIENCIA
FLOU!

FLOU!  é um projeto de pesquisa sobre o gesto, o 
traço e o movimento que se gera ao desenhar, as vezes 
aleatoriamente e outras conduzido por linhas, traços e 
manchas. Uma criação ao vivo, onde as tintas e as formas 
aparentemente não-figurativas vão tomando conta do 
ato de desenhar. FLOU!opera a partir dos conceitos 
de desenho aleatório [movimento e ação de rabiscar], 
a superposição de tinta preta e as três cores primárias 
[vermelha, azul e amarela].  Um ato que não procura um 
resultado unicamente estético e formal, mas antes um 
mergulho no diálogo intenso com o material. 

FLOU!  é um jogo interativo livre de encaixe de peças 
no qual cada composição remete ao imaginário de cada 
artista. Sim somos todos artistas.

FLOU!  não tem significações fechadas, é um convite 
para um universo de formas e de composições que se 
configuram e reconfiguram a cada momento.
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-Estreia no MIRADA (Festival Iberoamericano de Artes Cênicas de 
Santos) no Sesc Santos em setembro de 2016.

-Mostra Sesc Cariri de Culturas 2016, apresentando em Crato e 
Juazeiro do Norte. Novembro 2016.

-13º FEVERESTIVAL (Festival Internacional de Teatro de Campinas). 
Fevereiro 2017

-Itaú Cultural. Programa Fim de Semana em Família. 
Março 2017

-A performance participou do Circuito SESC 2017, circulando 
por 9 cidades do interior do Estado de São Paulo.
www.circuito.sescsp.org.br/2017/

-VIRADA CULTURAL. Casa das Rosas. 21 de maio.

-Sesc na FLIP (Feira Literaria Internacional de Paraty). Paraty (RJ), 
julho 2017

-Unidades Sesc: Santo Amaro, Registro, Araraquara, Jundiaí, Vila 
Mariana, Santo André, São Carlos, Bauru, Taubaté

-Convidado para participar do IV Ciclo de Danza par niños y jóvenes 
VERDANZAR, Montevideu (Uruguai) em agosto, que contará também 
com a presença da companhia italiana SEGNI MOSSI.

-Selecionado para FITA CHILE (Feria Latinoamericana de Artes 
Escénicas para la Infancia y Juventud). Santiago de Chile. Novembro 
2017

-Convidado para a residência artística internacional KUNARTE em 
Vitoria-Gasteiz (Pais Basco) em dezembro a convite da cia de teatro 
para a primeira infância Teatro Paraiso. Residencia de pesquisa e 
apresentação.

-Azkuna Zentroa, Centro de Arte Contemporânea de Bilbao (Pais 
Basco), apresentações e oficinas no festival GABONAKARTE.

HISTORICO
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O SOM FLOU!
A trilha sonora e sonoplastia foram criadas em colaboração 
com o artista multi-meios Gil Fuser [São Paulo-Berlim]. 
Os sons traduzem os desenhos para a dimensão sonora. 
Respiram, se desenham, se expressam, inclusive reclamam 
a partir de algoritmos que reproduzem a aleatoriedade e a 
maneira com que os traços se formam. 

Parte dos sons que dão voz ao que expressam sonoramente 
o papel em branco e seus desenhos foram criados a partir 
de algorítmos programados na plataforma Supercollider 
criando três “instrumentos”. Um é o papel, o risco, o contato 
físico do carvão ou o pincel com o papel. Ao mesmo tempo é 
respiração, pulso e impulso. Outro são as bolhas, de todos 
os tamanhos, por todos os lados. É o magma, a potência, 
prestes a adquirir forma, é rítmico e tonal e ao mesmo tempo 
caótico e dissonante. E o terceiro é a consciência e a urgência 
dos traços que ganham vida e tem algo a dizer, a reclamar, a 
resmungar, querem brincar.

Gil Fuser [são Paulo-Berlin]
www.g i l fuser.net



CRIADORES
IELTXU ORTUETA É pai de Gorka e Lua e também 
ator, performer, historiador da arte e artista gráfico. 
Se apresenta como basco no mundo e reside e 
trabalha no Brasil desde 2003.Inventa ARTEFACTOS 
BASCOS em 2012, multi-plataforma para desenvolver 
projetos cênicos, gráficos e multidisciplinares. Cria a 
performance FLOU! que estreia no Festival MIRADA 
[Bienal Ibero-americana de Artes Cênicas] Sesc 
Santos 2016. Produz atualmente o projeto CHÃO 
[Laboratório de Experiências Performáticas para 
Crianças do Meio Rural], contemplado com o edital 
ProAc de Artes Integradas, na cidade de Cunha (SP) 
onde reside. Investiga propostas com crianças em um 
jogo de experimentação de procedimentos artísticos 
e ação criadora autônoma que pretende explorar e 
potencializar a criação única e coletiva, simbólica 
e singular de cada criança. Espera poder realizar o 
projeto TAXI AÇÃO SP [uma experiência em trânsito] 
que iniciou com taxistas de São Paulo alguns anos 
atrás. No Brasil, criou e circulou com os trabalhos 
EXTRANJIS [acontecimento cênico sobre o ser/sentir-se 
estrangeiro], Prêmio Interações Estéticas da FUNARTE 
[2009] e AR-NA-SA [2005] espetáculo solo sobre 
identidade e pertencimento.

GIL FUSER É artista multimeios porque ele não acredita que 
as diferentes formas de arte devam ser colocadas em gavetas 
separadas. Reside em Berlim estuda Arte e Meios na UdK 
(Universität der Künste) com foco no curso de arte generativa e 
arte computacional. Participou no coletivo Geist Kino, o núcleo 
alemão do coletivo Cinema Fantasma. Criou o instrumento audio-
visual Liebesbrunnen, que é capaz de mostrar enquanto é tocado, 
em som e imagem, como é o amor dentro do ser humano (ou 
de outros seres). Com ele participou do MusikMakers Hacklab 
em Leipzig por ocasião do festival ICAS. Participou ainda do 
festival Moving Poets - All That s Jazz, e da exposição semestral 
(Rundgang) na UdK - Medienhaus, and exibiu o zine de poesia 
Reklamierte Kapital no Zinefest-Berlin-2013. Produz música 
eletrônica em cooperação com a DJ Grace Kelly. Seus últimos 
trabalhos no Brasil foram uma série de animações para o filme 
Nós Outros e um workshop de estêncil na cooperativa de seleção 
de lixo “Coorpel”, no bairro da Luz, São Paulo.
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CLIPPING
      Festival MIRADA

Bienal Iberoamericana de Artes Cênicas de Santos
[2016] 



Mostra CARIRI DE CULTURAS
Cariri. Ceará
[2016] 

Materia A TRIBUNA DE SANTOS
Carlota Cafiero
[2016] 



Brasiliana I CARTA CAPITAL I por Alvaro Machado I ABRIL 2017



CATRAQUINHA
Sesc VILA MARIANA 

ITAÚ CULTURAL 
Fim de Semana em Família. 
OFICINA E PERFORMANCE

FEVERESTIVAL
Festival Internacional de Teatro de Campinas
 



CIRCUITO SESC DE ARTES 2017
#Roteiro 5 [Tabatinga, Taquaritinga, Matão,
Campo Limpo, Embú-Guaçu, Cotia, Barretos, 
Serrana, Jaboticabal]
 





CONTATO
IelTXU ORTUeTA

info@artefactosbascos.com

+55 11 99846 7557

www.artefactosbascos.wixsite.com/flou

www.facebook.com/performanceflou/

www.youtube.com/channel/

UCuoovKGmhSWpfVO5-j6efxw

www.flickr.com/photos/artefactosbascos/

CAnAIS

SITe
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