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Bem-vindo ao seu workshop de criação artística ativista! Do conforto do seu bloco de notas, vamos tentar 
ajudá-lo a conceber ideias que possam colocar o nosso planeta de volta nos trilhos.

A cada etapa, você terá acesso a um PDF como este, com um conjunto de tarefas. O quão longas, curtas ou 
completas se tornam suas respostas a essas atividades depende de você. Onde você as escreve, desenha 
ou guarda também depende de você!

O tempo que você reserva para elas também é por sua conta – não, elas não são lição de casa e você não 
terá problemas se não as fizer. No entanto, quanto mais investir, mais você ganha - aconselhamos 1 hora 
por dia para sua realização, mas você só deve se esforçar se estiver no lugar certo para tal. Não pegue isso 
caso esteja se sentindo um pouco pra baixo ou caso seu cérebro precise de descanso -, pois essas coisas 
podem esperar até que você esteja pronto.

Essas tarefas são impulsionadoras - para fazer você pensar e fazer. O que você faz é com você. Tente não 
se preocupar muito com as tarefas - não gaste horas pensando no que você está escrevendo - ninguém vai 
ver, a menos que você queira.

Não se precipite - faça uma tarefa por vez, não leia a próxima tarefa antes de concluir a anterior, isso só vai 
te confundir. Não há imagens para te ajudar (não vamos mostrar como fazer), faça do seu jeito! No entanto, 
abaixo de cada tarefa, estão algumas sugestões em itálico, porque todos nós amamos itálico!



Estamos partindo do princípio, trabalhando com o que é importante para você, com o que deixa você puto e 
com o lugar onde vive o ímpeto para o seu ativismo artístico.

Vai ser uma bagunça, com palavrões, o que deve deixar sua primeira semana de trabalho com manchas, 
coisas riscadas e novas ideias.

Juramento

 Abra seu bloco de notas / área de trabalho / laptop e escreva uma promessa, um compromisso com o que 
todo o seu ativismo artístico abordará em apenas uma linha e assine.

Se Scottee escrevesse isso, ele colocaria algo como
“Fazendo coisas onde o ignorado é inignorável, Scottee”

Olhe pela janela e imagine qual pode ser o seu compromisso.�Você deve agonizar, questionar e perguntar 
antes de assiná-lo.

#1
TRÊS TAREFAS
1 HORA



Ódio

Para essa tarefa,você precisará trabalhar em um bloco de notas ou papel!

Abra uma página dupla clara; ou seja, duas páginas lado a lado que estão limpas, prontas para suas ideias. 
Na página à esquerda, comece a escrever uma lista de tudo que o deixa puto em um nível maior e macro.
É fácil para todos nós concordarmos que a guerra é uma merda, mas, se você ainda não esteve na guerra, 
não coloque ela no papel: escolha coisas que afetam você diretamente.

Se você é queer, talvez coloque homofobia, se você se identifica como mulher, talvez escolha misoginia. 
Preencha a página! Encontre coisas pequenas também - o custo de vida, a falta de massa fermentada na 
sua localidade. Não precisa ser sempre tristeza, o humor é permitido!

Tente não pensar demais, apenas faça. Este não é um exercício sobre privilégios; não limite o que você sente 
porque você acha que os outros estão em situações piores. Sua lista deve preencher a página esquerda. Se 
você chegar ao final e quiser continuar, comece outra lista ao lado dela. É importante manter a página da 
direita em branco, pois a usaremos mais tarde.



Arte Pornô

Agora, na página à direita, escreva uma lista de todos os tipos de formas de arte e empreendimentos 
artísticos que você ama e deseja explorar em sua carreira / trabalho: aquilo que te excita e te deixa excitado 
artisticamente; coisas que você viu e quer roubar; coisas que quer fazer! Novamente, preencha a página. Se 
tiver mais de uma coluna, comece outra ao lado dela.

Esta lista deve ser composta de dispositivos, formas e coisas - ópera, palhaço, ruído experimental, trabalho 
de vídeo, YouTube, ativismo etc.

Seja tão bobo, estranho e brilhante quanto você quiser.



A Bíblia

Agora você deve estar olhando para uma página dupla aberta. De um lado, você tem uma lista das merdas 
que te irritam, do outro uma lista das coisas que você quer fazer.

Pegue uma caneta esferográfica e desenhe linhas arbitrárias de um item na lista "de merda" para outro item 
na lista de arte. Você fará sugestões bizarras, estranhas e honestas para novas peças de trabalho ao fazer 
isso. Ter uma ideia não é difícil, refiná-la, fazê-la funcionar é a parte complicada.

Se, em uma lista, você tiver misoginia e em outro musicais, trace uma linha para criar um musical sobre 
misoginia.

Faça isso até que a lista esteja cheia.



Acorde seu cérebro

Seus cérebros devem estar um pouco mais acordados agora - devem estar girando!

Temos muitos afazeres, fazemos muito, pensamos muito, tweetamos muito e nos acostumamos a trabalhar 
a 160 quilômetros por hora. Precisamos diminuir um pouco esse ritmo e refletir como artistas.
Limpe seu espaço, prepare seus dedos, pois você vai escrever algo. Quero que você responda a esta 
pergunta - como posso fazer a mudança acontecer?

Escreva o que quiser, não questione, não pense nisso, apenas escreva por 20 minutos, sem parar. Não leia o 
que você escreveu - só escreva. Não se preocupe com a sua caligrafia - será uma porcaria, você está 
acostumado a usar apenas o dedo indicador. Não se preocupe com a qualidade do que você escreveu. Não 
se preocupe com o que as pessoas vão pensar disso - elas não vão conseguir ver se você não gostar.



Fim

É isso aí. Você está começando a se purificar, a se questionar onde você se encontra no mundo, o que você 
pode fazer e como reagir. Você tem uma lista de dez trabalhos que pode ou não fazer, e o início de uma 
redação criativa como sugestão de um possível início de livro, peça, romance ou blog.

Da próxima vez, seremos prolixos, dignos e tentaremos encontrar nosso inimigo.


