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OLHO POR OLHO
EXPERIÊNCIA PERFORMÁTICA NO ATELIÊ ORGÂNICO
Ana Schaefer¹

Em 16 de novembro de 2019, realizei minha primeira performance na exposição “Tenho fome de lama”, no Ateliê
Orgânico. Assinada coletivamente por mais de 20 artistas,
a exposição contou majoritariamente com esculturas relacionadas à temática do barro, escolhida como fio condutor
entre as obras. Apesar de contarmos também com trabalhos
em outros suportes (vídeo, fotografia, e, no meu caso, corpo), a maioria dos artistas trabalhou com a concepção de
um objeto físico.

Apesar de julgar que esse pensamento ignora outras faces
da produção artística (especialmente tratando-se de Brasil),
interesso-me por pesquisar “a natureza da arte” que se perpetua no campo visual. Por exemplo, a “etérea” relação entre
um espectador que olha para um objeto passivo por alguns
segundos (talvez minutos ou horas) e, a partir do sentido
exclusivo da visão, contempla o que se entende como “obra
de arte”, até romper contato e se direcionar para a próxima
peça do museu/galeria.

Penso que talvez esse espaço de galeria clame por objetos,
em função de sua própria estrutura. Me questiono também
o quanto podemos ser revolucionários em conteúdo quando não somos na forma, obedecendo a espaços expositivos
muitas vezes arcaicos. Pensar o objeto independentemente
de seu contexto talvez seja uma das maiores armadilhas da
arte, na contemporaneidade. Para o artista e pensador Joseph Kosuth, enquanto os formalista aceitam como definição
de arte “algo que existe somente em bases morfológicas”
(no caso, se definiria como arte algo configurado em formas
específicas, como quadro-pintura), na atualidade “ser artista
significa questionar a natureza da arte” (KOSUTH, 1969, p.
216), portanto, de sua própria forma e como ela se constitui.

Partindo dessas reflexões, desenvolvi minha performance
no Ateliê Orgânico. Meu objetivo era evidenciar essa relação
do olhar dominante do espectador sobre esse objeto, então
emancipado a “objeto de arte”.
Originalmente, meu trabalho no campo artístico partiu do
corpo, em meu contato com o teatro, e a ele sempre retorno.
Para essa proposta, resolvi colocar meu próprio corpo, ao
invés de um objeto, sentado em um pedestal de 88 centímetros de altura, sendo essencialmente visto por quem visita a
exposição. No entanto, meu corpo não pôde olhar de volta,
devido à camada de barro cobrindo meus olhos e bloqueando completamente a visão. De certa forma, contar essa
experiência é um exercício de despertar dos outros sentidos,
uma vez que nada vi, e hoje percebo o quanto nossas experiências geralmente são memórias do olhar.

¹ Nascida em 1999, Ana Schaefer é graduanda no curso de Artes da Universidade Federal Fluminense (UFF). A
partir de sua experiência com teatro, expandiu seu campo de atuação para outras áreas da arte contemporânea,
como performance, imagem em movimento e palavra. É paulista criada no Rio de Janeiro, onde produz e pesquisa
expressões artísticas. Email: analuisabarcellos1@gmail.com
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Entrei na sala guiada por um amigo, que me ajudou a sentar
no pedestal. No momento em que se iniciou a performance, a vernissage já estava bem movimentada, e escutei uma
grande diminuição nos ruídos com a minha presença, ouvindo apenas o click de fotos e sentindo a aproximação das
pessoas (Figura 01). Sentei e nada fiz, senão virar minha
cabeça em direção aos sons. Cerca de 10 minutos depois,
ao perceberem que nada iria acontecer, os espectadores
perderam o interesse, vencidos pelo automatismo do espetáculo que não viria. Com isso, conquistei exatamente o que
queria: virei tão objeto quanto os outros que me cercavam
(Figura 02), me diferenciando somente pela estranheza, ou
talvez até pela culpa de quem olha e percebe que apesar do
corpo ser igual ao seu, a relação ali presente é de dominação.

Fig. 1: Ana Schaefer no começo da ação performática. Registro de
Rai Senra, 2019

A duração da performance não foi determinada pelo meu
tempo, e sim pelo tempo do barro se descolar da minha face
e cair (Figura 03). Primeiro de um olho, e depois do outro.
Creio que no momento em que voltei a ver luz e consequentemente, ver as pessoas, deixei de ser objeto e voltei a ser
corpo. Como já previam as últimas gerações, a arte, mesmo
quando planejada, escapa das mãos do artista__ é do seu
contato com o outro que se constrói sentido. Assim, o Eu
agora corpo, já cansado e sob forte emoção de uma intensa
experiência sensorial, recebeu algo que eu não havia previsto. Recebi abraços, palavras e olhares de carinho e empatia,
de quem agora me enxergava.

Fig. 2: O corpo presente em meio às outras obras da exposição
“Tenho fome de Lama”. Registro de Rai Senra, 2019
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IMAGENS

SENRA, R. Sem título (Fig. 01). 2019.
Fotografia colorida, 7,47 X 11,2 cm.
SENRA, R. Sem título (Fig. 02). 2019.
Fotografia colorida, 7,47 X 11,2 cm.
MOBO, N. Sem título (Fig 03). 2019.
Fotografia colorida, 7,45 X 11,2 cm.
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Fig. 3: Momento em que o barro começa a cair do rosto da
performer, nos últimos minutos da ação. Registro de Núbia Mobo

