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«CONVERSAS DIVERSAS» 

SEXTO EPISÓDIO: «CONECTIVIDADE, 
ANCESTRALIDADE E PODER» 
 

BONAVENTURE: 

SORAYA LUTANGU 

MARSHA!: 

AUDRE VERNECK 

ANA GISELLE 

  

SL: Uau! 

AG: Sou Ana Giselle, também conhecida como transälien. Então, meu trabalho 
como artista é realmente sobre projetar utopias, sabe? Para torná-las reais. E 
minha experiência neste planeta... sobre tudo, começo a conhecer este lugar a 
partir desta cosmovisão de um estranho na Terra, sabe? 

SL: Eu entendo totalmente. 

AG: E também sou fundador do Coletivo Marsha! que é também um coletivo 
cultural de pessoas trans com base aqui em São Paulo. 

AV: Sim. Meu nome é Audre Verneck. Eu sou membro deste coletivo. Sou 
produtora, produtora cultural. Nossos encontros como coletivo e como 
pessoas, quero dizer, tinha que acontecer. E este encontro cria todas as coisas 
sobre as quais estamos aqui para falar e todas as coisas que queremos falar 
sobre o futuro e as coisas que estamos fazendo. E é sobre este futuro que 
estamos construindo agora mesmo. 

SL: Antes de mais nada, seus sotaques e suas energias são surpreendentes. 

AV: Obrigada. 

SL: Estou muito, muito feliz que você goste de conversar e que goste de 
compartilhar. Estamos definitivamente numa era em que este tipo de conversa, 
este tipo de conectividade é tão importante. OK. Então, meu nome é 
Bonaventure. Eu sou música e artista performática suíço-congolesa e, no 
momento, estou trabalhando e vivendo em Kampala, Uganda. / Como africana, 
para voltar aqui na África, é... Meninas, há muita coisa. Há muitas teorias. 

AG: Não consigo nem imaginar. 

SL: Há muitos sonhos. Há muito poder espiritual que, de alguma forma, eu não 
tinha acesso quando estava vivendo na Europa. Sabe, é muito diferente quando 
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se está na terra que detém tanto poder a seus próprios ancestrais. E, para a 
pessoa que organizou esta conversa, eu estava dizendo outro dia que um dos 
momentos de desencadeamento em minha vida para realmente começar a 
pensar em voltar para a África foi a turnê que fiz no Brasil. 

AV: Mesmo? 

SL: Sim, realmente. Literalmente, as energias que estão no Brasil, e esta força 
afro-descendente, e este calor, mas não só as coisas positivas, mas também a 
escuridão que eu sentia lá no Brasil. Todas essas coisas realmente, tipo, 
abriram meus olhos no sentido de que eu estava, tipo, realmente me dando 
conta para o exterior do Ocidente, há algo que é um objetivo para mim. É um 
objetivo, você sabe. E estar perto de pessoas afro-descendentes, estar perto 
de pessoas negras, foi a viagem no Brasil que me fez perceber o quanto eu 
precisava disso diariamente. Eu não... Eu realmente queria limitar minha 
proximidade com a massa branca e com o Ocidente em geral. 

AV: Você me fez pensar que você é... estamos conectando o corpo e a mente em 
nossas obras. É sobre o movimento que corre em nossas veias em nosso 
sangue que move tudo ao nosso redor. E quando você fala do Brasil e desta 
experiência, é sobre nossa ancestralidade também e algo que foi apagado pela 
colonização que é nosso trabalho trazê-lo de volta e pesquisar nossa história. 
Você me fez pensar muito sobre isso. 

SL: Sim, para reconhecer. Reconhecer também que não somos apenas as 
crianças de nossos pais. Como, temos literalmente, como... somos parte desta 
linhagem, somos parte de uma herança que às vezes pode ser um peso real 
sobre os ombros. É realmente difícil porque, como você acabou de dizer, temos 
muito trabalho a fazer. Entende o que quero dizer? Temos muito trabalho de 
pesquisa a fazer. 

AV: Sim. 

SL: E, com muita freqüência, vem a um preço. Não é grátis abrir também seu 
terceiro olho. Não é de graça. Então você realmente começa a perceber coisas 
sobre seu ambiente e como seu ambiente pode afetar a relação que você tem 
com seus múltiplos "eus", sabe? 

AV: Sim, definitivamente. Definitivamente. 

AG: Sim, era eu que fazia a voz, na verdade. Tento sempre não me emocionar 
tanto com isso. Temos feito este trabalho desde 2018, certo? E trata-se 
realmente de elogiar nossas irmandades, você sabe, nestas conexões, nestas 
trocas que estamos fazendo neste momento. Então, todo o trabalho que 
desenvolvemos agora é realmente sobre elogiar e celebrar nossa existência 
aqui no Brasil diante deste governo que é tão horrível para todos nós, sabe, 
mesmo na comunidade LGBTQ, comunidade negra, comunidade indígena. 
Portanto, este trabalho que estamos desenvolvendo neste momento é 
realmente sobre "reafirmar" nossas vidas aqui. É por isso que eu acho que é 
tão importante para nós. 
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AV: É uma coisa importante para nós porque estamos entendendo que não há 
ninguém além de nós que fale sobre nossas vidas, fale sobre o que importa para 
nós, fale não apenas sobre nossas mortes, não apenas colocando no noticiário, 
não estamos mais falando sobre isso. Estamos falando de nossas vidas e do que 
estamos criando através deste sistema fodido que quer nos matar e nós nos 
recusamos a ser mortos por ele. 

SL: Eu realmente as aplaudo por isso. Esse é um trabalho tão importante. Para 
restabelecer: "OK, qual é a nossa narrativa? E como podemos criar novas 
formas de transmitir isso"? / OK, o que é adorar a Deus cegamente? E o que é 
que às vezes se adora um DJ da mesma forma que se adora um Deus? E é 
realmente interessante também tentar desenvolver uma linguagem de amigo 
junto com o coro, porque esta peça teatral foi encomendada por teatros na 
Europa e na Suíça. O Arsenic Theatre em Lauzane, minha cidade natal, é o 
produtor desta peça e há muitas perguntas que vêm quando eu, como 
afropeano, volto à África para desenvolver uma peça, uma peça de teatro com 
apenas negros que compartilho com minha herança congolesa. Mas também, há 
tantas perguntas que vão para mostrar uma obra negra na Suíça, onde nosso 
público será de 80-90% branco, sabe? E é uma peça que estamos 
desenvolvendo sem linguagem, como, você não terá nenhum diálogo, terá muita 
música, muita letra, mas decidimos realmente nos concentrar nesta linguagem 
universal de ser um ser humano em busca de transe. Porque a forma como a 
música funciona em um nível científico, até mesmo, como, nossos cérebros 
estão respondendo a ondas cerebrais que podem nos levar a um transe. 
Portanto, a música é mágica, antes de mais nada. 

AV: Há um poder enérgico que se manifesta. 

AG: É tudo uma questão de freqüência, sabe? Uma vez que nós, todos nós, 
somos feitos de freqüência e a freqüência em si é o som, é a música, está em 
toda parte ao nosso redor. 

SL: Colocar o ênfase nas energias é uma coisa tão importante, porque estamos 
realmente ligados, todos nós. Parece tão piroso, mas, tipo, eu realmente 
acredito em memórias quânticas ou em conhecimento coletivo, sabe? Quando 
estou produzindo uma pista e isso vem esta vibração... Você conhece esta 
vibração maior de criatividade? Há tanta profundidade... 

AV: É uma etapa. 

AG: Essas percepções. 

SL: Sim, absolutamente. É realmente como ir para este outro nível de "saber". A 
coisa da qual estou muito consciente, quando estamos falando de idéias, quando 
estamos falando de propriedade, sabe, a propriedade do som, como, sabe, 
Michael Jackson tem a propriedade do "hee-hee". Nós sabemos que é ele. 

AV: Faz parte de nós. 

SL: Sim. Todas essas coisas, eu realmente acredito que existe uma 
conectividade e que se você não está fazendo música, se você não está tendo 
idéias, se você não está inspirada, todo o trabalho está doente, meu processo 
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criativo também vai ser prejudicado. Mas se vocês estão inspiradas, se estão se 
encontrando com sua comunidade, se estão celebrando a vida uma da outra, é 
mais fácil para mim criar o mesmo espaço aqui em Uganda. 

AG: Acredito que hoje estamos todos conectados, certo? 

SL: Absolutamente, absolutamente. E eu acho que a arte é um belo maestro 
para trazer à tona, é quase como um pretexto para se encontrar, para trazer à 
tona essas freqüências e tudo mais. 


