
CHAMAMENTO PARA WORKSHOP LA POCHA NOSTRA 

EIAP 2011 

 

Para se candidatar ao workshop é necessário estar inscrito no EIAP. 

Enviar currículo resumido e carta de intenção até o dia 19 de Setembro. 

Visitar site www.pochanostra.com 

 

“A seleção será feita em função de múltiplos critérios, incluindo o desejo do 
participante de participar e colaborar, a originalidade de seu material de trabalho e 
apoio, o conteúdo das cartas de recomendação, e a afinidade estética e conceitual 
com o trabalho do La Pocha Nostra. Não serão selecionados necessariamente os 
candidatos com maior treinamento ou pessoas mais populares. Há preferência para 
aqueles com ideias interessantes e personalidades complexas. Estamos 
paricularmente interessados em artistas rebeldes, teóricos, ativistas engajados em 
estratégias performáticas. A idade do candidato pode variar de 18 a 70 anos ou 
mais. 

É preferível que o candidato já tenha algum treinamento físico e alguma 
experiência com live art. Facilitará também alguma familiaridade com nosso 
trabalho e com o campo da performance. Caso contrário, encorajamos a todos fazer 
uma pesquisa sobre o Pocha antes de iniciar o workshop. É possível pesquisar em 
livros, vídeos, artigos de jornais, assim como em nosso website.  

Uma vez selecionada a primeira lista de participantes, madaremos uma carta 
delineando as condições e necessidades básicas para a participação de nosso 
workshop. Isso inclui roupas de trabalho confortável e uma lista de figurinos, 
objetos de cena e artefatos que a pessoa pode querer trazer do seu ‘banco pop de 
arqueologia pessoal’”.  

 

“NOTAS INICIAIS PARA OS PARTICIPANTES DO WORKSHOP” 
(Livre tradução, referente a um workshop de vários dias. Apenas para figurar. 

Original em inglês abaixo) 
 
“1. Os Worshops do Pocha aproximam pessoas de diferentes nacionalidades e 
comunidades.  Eventualmente o grupo será extremamente eclético. É importante 
enfatizar o desafio do workshop como um grande experimento antropológico.  
Como encontrar concordância entre várias pessoas que falam linguas diferentes, de 
países distintos, de distintas gerações, preferências de gênero e base artística 
diferentes? Como atravessar estas fronteiras com cuidado, sensibilidade e valor? 



2. Os workshops do Pocha são como um livro de esboço de arte-viva. 
Enfatizamos a importância dos participantes manterem um diário de seus 
pensamentos, e principalmente, de imagens e ações rituais que descobrirem durante 
o processo. Eles devem encontrar uma forma clara de registrar ou gravar algumas 
das imagens surpreendentes que emergem durante as sessões. Essa documentação 
pode ser feita na forma de notas ou de desenhos. É bem provável que versões de 
algumas destas imagens encontrarão um lugar na performance final (se houver 
uma), ou em seus projetos futuros próprios. 

3. Os workshops Pocha enfatizam a importância da autonomia como um 
objetivo da performance. A divisão do trabalho na performance (em oposição ao 
teatro), é feita no primeiro dia. Procuramos modelos de produção igualitário e de 
tarefas múltiplas em oposição a processos de produção hierárquicos. O Pocha pode 
fornecer parâmetros conceituais aos seus participantes, porém não vamos “dirigi-
los”. Mais propriamente, permitimos que cada um assuma a responsabilidade por si 
mesmo e encontre seu lugar próprio no mundo que estamos criamos juntos. A forma 
como essa responsabilidade se expressa no domínio do cotidiano é assegurando 
pelo envolvimento dos participantes, todos os dias, no ritual de preparação do 
espaço, na mamutenção dos objetos de cena e figurinos e na limpeza do espaço no 
fim do dia de trabalho. 

4. Os workshops Pocha combinam humor e comprometimento. Os participantes 
precisam entender que embora o workshop é uma experiência divertida e o humor 
é um elemento vital em nosso trabalho, é preciso levar seriamente o trabalho e o 
processo. Caminhamos em uma fina linha entre irreverência e discilina. Os 
participantes devem se comprometer a chegar com sua consistência e no horário em 
todas as sessões. Infelizmente algumas pessoas ainda enxergam a performance arte 
como uma atividade recreacional (como um momento fora do “trabalho real”, aonde 
se pode pirar), e não vêem problema em chegar atrasado ou não aparecer em um dia 
inteiro. Somos extremamente educados e acessíveis, mas não podemos tolerar este 
tipo de diletantismo durante nosso processo. A promoção da pontualidade e do 
comprometimento ajudam a desenvolver um forte senso de responsabilidade de 
grupo e confiança. Potencialmente, não há nada mais perigoso do que embarcar em 
uma aventura performática com um grupo de pessoas das quais que não confiamos. 

5. Os workshops Pocha são maravilhosamente instensos e bizarros. Embora 
assumimos que a maioria das pessoas estão familiarizadas com o trabalho, de vez 
em quando um participante pode ficar um pouco chocado com a natureza explícita 
das imagens geradas durante o workshop. Qualquer desconforto deve ser discutido 
imediatamente com algum dos instrutores e, se apropriado, com o grupo como um 
todo.  

6. Os workshops Pocha não são terapia ou uma forma alternativa de cura. 
Embora entendemos que os participantes possuam problemas pessoais fora do 
espaço da performance, solicitamos o foco completo nas questões do exercício 
proposto. Esses exercícios permitem que as pessoas confrontem controversos 
pontos artísticos, culturais, éticos ou políticos. Mas problemas pessoais sensíveis 



devem ser deixados fora da sala. Se a pessoa tem um problema pessoal sério, que 
seja prioritário em relação ao workshop, seria melhor que a pessoa não participe. 
Por que? Pocha está aqui para ajudar a pessoas atravessarem novas fronteiras e 
abraçarem completamente suas práticas, e não para consolar ou mimar. 
Simplismente não somos treinados para isso.  

Os participantes devem aprender a diferença entre queixas legítimas (“estou tendo 
uma crise com a falta do diretor” ou “minha imagem ainda não está clara ou 
suficientemente complexa”) e aquelas queixas que pertencem à ordem do privilegio 
social (“Não posso trabalhar hoje pois está muito quente... ou muito frio”), 
confissões privadas (“não posso trabalhar hoje pois acabei de terminar meu 
namoro”) ou falta de experiência (“vou sair pois não gosto de meus objetos de 
cena”). 

7. Os workshops Pocha engajam-se ativamente na política da documentação.  
A discussão sobre a importância e riscos que acompanham a documentação 
fotográfica e em vídeo deve ser introduzida logo de início. Questões cruciais 
incluem: Como a documentação deve ser incorporada no processo? O que significa 
trazer uma foto digital ou uma camera de video para o processo? Tudo o que 
fizermos deve ser documentado, ou só os resultados (autorizados) dos exercícios? O 
que faremos com a documentação – revisá-la meramente como um diário visual, ou 
talvez criar um mini-documentário de todo o processo (como temos feito algumas 
vezes)? Essa discussão é sujeita a reaparecer durante o processo.  

Uma camera é introduzida no processo somente com o concenso do grupo. Além dos 
assuntos de propriedade e copyright, que não são muito claros na interface entre 
performance e vídeo, o risco óbvio é que um equipamento de documentação pode 
alterar a qualidade e a intenção de nosso comportamento performativo. A decisão 
do grupo de permitir stills ou cameras de vídeo para documentar aspectos do 
processo deve ser feita quando o grupo desenvolver um forte senso de comunidade. 
Usualmente isso é possível a partir do terceiro ou quarto dia.  

8. Os workshops do Pocha eventualmente ampliam-se na vida social. Para nós é 
importante “conectar” de uma forma mais informal com o grupo. Encorajamos os 
participantes a se aproveitarem do previlégio de passar um período com rebeldes 
afins uns aos outros. Fazer refeições, caminhar juntos, explorar a cidade que abriga 
o workshop, se envolver em discussões vivas sobre arte e política e fazer festas. 
Encorajamos o grupos a sair conosco para um bar local, já que algumas das idéias e 
reflexões mais interessantes emergem nesses encontros informais. 

9. Os workshops Pocha envolvem um componente crítico. Ao fim de uma sessão 
de trabalho, sem preocupação com o tempo, o grupo pára para analisar 
teoricamente o processo criativo. Isso acontece alguns dias no espaço próprio do 
workshop e em outros em um bar ou café. São nos encontros informais que 
podemos discutir abertamente a moeda estética do projeto, o impacto cultural e a 
pertinência política. Pontos de tensão e resolução levantados são diferentes de 
grupo para grupo. É importante que tanto os participantes como os integrantes do 



Pocha tenham espaço para expressar seus pensamentos e preocupações sobre o 
material. Isso permite que o grupo desenvolva seu próprio senso de identidade e 
clareza estética em um período curto de tempo. Para nós, o objetivo é potencializar 
os participantes como indivíduos e artistas com mentalidade cívica. É fazer com que 
cada um faça parte da total e multi-facetada experiência artística. 

Dito isto, podemos começar a trabalhar!” 

 

____________________________________________________________________ 

INITIAL NOTES TO THE WORKSHOP PARTICIPANTS: 

 

(An edited version of this document can be made available to participants when they 
arrive at the first session) 

 

1. -Pocha workshops attract people from multiple communities and 
nationalities. Often the group will be extremely eclectic. It is important to 
emphasize the challenge of the workshop as a great anthropological experiment.  
How do we find common ground for up to twenty people, speaking several 
languages, coming from different countries, generations, gender preferences, and 
artistic backgrounds? How do we cross these borders with caution, sensitivity and 
valor?  

 

2. -Pocha workshops are like live performance sketchbooks. We stress the 
significance of participants keeping a diary of their thoughts, and most importantly, 
of the images and ritual actions they discover during the process.  They should find a 
way to clearly record or score some of the surprising images that emerge during the 
sessions.  This documentation can be in note form or through drawings.  It is very 
likely that versions of some of these images will find their way into the final 
performance (if there is one), or into their own future projects. 

 

3. - Pocha workshops stress the importance of autonomy as a performance 
goal.  Division of labor in performance (as opposed to theater) is addressed on the 
first day.  We seek egalitarian and multi-task models of production as opposed to 
hierarchical production processes. Pocha can provide participants with some 
conceptual parameters but we are not here to ‘direct’ them.  Rather, we allow them 
to assume responsibility for themselves and find their own place within the world 
we all are creating together. The way this responsibility expresses itself in the 
quotidian realm is by making sure we all participate in the daily ritual preparation 



of the space, the careful maintenance of props and costumes, and the cleaning of the 
space at the end of the workday 

 

4. -Pocha workshops combine humor and commitment. Participants need to 
understand that although the workshop is an enjoyable experience and humor is a 
vital element in our work, they must take the work and the process seriously. We 
walk a fine line between irreverence and discipline. Participants must commit to 
arriving consistently and on time to all sessions. Unfortunately, some people still see 
performance art as a recreational activity (some time off ‘real work’ where they can 
go wild) and don’t see anything wrong with showing up late or not showing up at all 
for a whole day.  We are extremely polite and accessible, but we cannot tolerate this 
kind of dilettantism during our process.  Fostering punctuality and commitment 
helps develop a strong sense of group responsibility and trust. Potentially, there is 
nothing more dangerous than to go on a performance adventure with a group of 
people one does not trust. 
 
5. -Pocha workshops are wonderfully intense and bizarre. Although we assume 
that most people are familiar with the work, every now and then a participant can 
be a bit shocked by the explicit nature of images generated during the workshop. 
Any discomfort must be discussed straight away with one of the instructors and if 
appropriate with the group as a whole. 

 
6. -Pocha workshops are neither therapy nor a form of alternative healing. 
Although we understand that participants have personal problems outside of the 
performance space, we ask that complete focus be given to the issues and exercises 
at hand.  These exercises allow individuals to confront certain artistic, cultural, 
ethical or political issues; but sensitive personal problems should be left outside the 
room. If a participant has a serious personal problem that occurs prior to the 
workshop, it could be better for them to cancel. Why? Pocha is here to help people 
cross new borders and fully embrace their practice, not to console or pamper them. 
We are simply not trained for that.  

 

Participants must learn to differentiate between legitimate complaints (‘I’m having a 
crisis with the lack of director’ or ‘my image is not clear or complex enough yet’) and 
those complaints belonging to the order of social privilege (‘I can’t work today 
because it’s too hot…or too cold’), private confession (‘I can't work today cause I just 
broke up with my girlfriend’), or lack of experience (‘I’m going to step out bacause I 
don't like my props’).  

 

7. -Pocha workshops engage actively in the politics of documentation. A 
discussion about the importance of and risks accompanying photographic and video 



documentation should be introduced at the very begining. Crucial questions include: 
How should we incorporate documentation into the process? What does it mean to 
bring a digital photo or video camera into the process? Should everything we do be 
documented, or only the (sanctioned) results of the exercises? What are we going to 
do with this documentation - merely revise it as a visual diary or perhaps create a 
mini-documentary of the entire process (as we have done a few times)? This 
discussion is bound to reoccur several times during the process. 

 

If a camera is introduced into the process it should be only with the consent of the 
group.  Besides matters of ownership and copyright, which are slippery in the 
interface between video and performance, the obvious risk is that the presence of a 
documentation device may alter the quality and intention of our performative 
behavior. The group’s decision to allow stills or video cameras to document aspects 
of the process, must happen when the group has developed a strong sense of 
community. This is usually possible after the third or fourth day. 

 

8. - Pocha workshops often extend into the social life. It is important for us to 
‘connect’ in a more informal way with the group. We encourage participants to take 
advantage of the privilege of spending a period of time with like-minded rebels and 
peers.  Have meals together, take walks together and explore the host city, engage in 
lively discussions about art and politics, and party together. We encourage the 
group to hang out with us at a local bar as some of the most interesting ideas and 
reflections on the work emerge from these informal gatherings. If the workshop is 
long enough, we try to organize a wild party (or two) at the home of a local artist so 
we can all dance until we drop! Sometimes these gatherings or parties become 
performance salons where participants are able to share their work with one 
another and the local artistic community. 

 

9. -Pocha workshops involve a critical component. The group sets aside time, at 
the end of a working session, to theoretically analyze the creative process. This 
happens some days at the space and others at a bar or café. It is at these informal 
gatherings we can openly discuss the project’s aesthetic currency, cultural impact, 
and political pertinence.  Points of tension and resolutions raised will differ from 
group to group.  It is important that both participants and Pocha members are given 
space to voice their thoughts and concerns about the material. This allows the group 
to develop its own sense of identity and aesthetic clarity in a short period of time. 
For us, the goal is to empower participants as individuals and civic-minded artists; 
to make them be part of the total and multi-layered artistic experience. 

 

Having said this, we can begin to work! 



 

Addendum: When the aim of the workshop is to create a Pocha Nostra performance 
it is important to convey the following information: Participating in the workshop 
does not necessarily guarantee participation in the resulting performance.  The final 
decision of who will perform is decided by members of La Pocha Nostra in dialogue 
with the producer or curator.  However, if people are passionate and committed it is 
likely that they will all find a role in the piece. Usually 80% of the participants will 
perform their own material. Whereas some participants may develop specific tasks 
related to the overall project: work on a short film or video project, create a bank of 
photographic images, design the program or the poster, or compose original music 
for the performance. In other words, we can create a small parallel group of visual, 
media and/or sound artists who contribute tremendously to the final performance. 
We negotiate the overlapping of the two groups in the following manner: All 
participants need to work together during the first part of the workshop in order to 
develop a sense of community. In the latter part of the residency, the groups work 
separately for part of the day and meet up in the early evenings to discuss problems 
and share progress. 

 

 


