ONDE ESTAMOS EM 2020
• compartilhamos ideias e conhecimentos em nossa dinâmica PLATAFORMA VIRTUAL
(página no site da Dantes, canal no youtube e redes sociais).
• publicamos CADERNOS SELVAGEM: transcrição de falas do Selvagem e outras
propostas de estudo para ler e baixar gratuitamente.
• realizamos CONVERSAS E BATE-PAPOS Selvagem ao vivo no canal do youtube.
• coordenamos CICLOS DE LEITURAS online com convidados especiais.
• trabalhamos na edição de 2 livros:
1. METAMORFOSES, de Emanuele Coccia, ilustrado por Luiz Zerbini.
2. LIVRO DOS SERES INVISÍVEIS, por Lynn Margulis e Dorion Sagan,
ilustrado por Lua Kali
ONDE A NAVE SELVAGEM POUSARÁ?
• SELVAGEM NHEERY
O projeto consiste na pesquisa e criação de um mapa com o significado dos nomes
indígenas de lugares da cidade de São Paulo.
• PLATAFORMA SELVAGEM
Ativação do conjunto atividades que realizamos nos canais virtuais: site,
youtube, zoom, instagram e facebook.
• FLECHAS SELVAGEM
Episódios (exemplos: Serpente Cósmica, Biosfera e Metamorfoses) produzidos
a partir da pesquisa e edição de iconografia e vídeos de arquivos (acervos
digitalizados de Lynn Margulis, Nasa, Museus e produtoras associadas),
gravações dos encontros Selvagem já realizados, narração de Ailton Krenak e
trilha sonora original.

Em 2018, relacionamos o DNA e a serpente cósmica,
falamos em várias línguas sobre origem da vida.
Nesse cenário planetário, apresentamos as plantas
mestras, que ensinam sobre as relações
entre os seres viventes.
Em 2019, Biosfera foi delineada, o superorganismo
que se autoregula para manter a vida através dos
tempos. As plantas perfumosas, que harmonizam, nos
ajudaram a perceber outras formas de ciência, como
a que os Huni Kuin realizam em seus parques de
medicina na floresta.

Em 2020, olhamos para os fluxos (e também para o
isolamento), para o que acontece dentro da Biosfera.
Quais são as relações e combinações que ativam o
superorganismo em que vivemos?
Quem são os regenerantes de Gaia?
Buscamos outras explicações além das que nos são dadas.
Buscamos novas perguntas.
O invisível aqui está.

FLUXOS
METAMORFOSES
SERES INVÍSIVEIS
AÇÕES REGENERANTES

2021

Se 2020 é o ano do SELVAGEM encontrar sua forma mais acessível, percorrendo a
rede virtual que alcança diversas esferas do mundo, em 2021, nossa nave pousará
novamente com rodas de conversas, exposição e outras atividades presenciais,
celebrando a força dos encontros.

