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Há uns meses, eu achava que para se mover no es-
paço de confi namento era necessário escrever o próprio 
corpo. Parece que junho foi há anos. Retomo imagens 
de corpos confi nados, almas em projeções em meio 
aos labirintos das redes sociais. Inspirada em Anzaldúa 
(2000, p. 232), escrevo “porque não tenho escolha. Por-
que devo manter vivo o espírito de minha revolta e a 
mim mesma também.”

Ainda hoje as pequenas coisas dos dias são mas-
caradas e estamos aprendendo outros jeitos de usar 
as bocas. E as mãos. E as línguas. No futuro os beijos 
e o trabalho dos dias serão diferentes. Gosto da ideia 
de tratar temas cotidianos do dia a dia em quarentena, 
incluindo aberturas para fantasiar a realidade. Lembro 
que o vídeo é “uma maneira de pensar (em imagens e 
sons) sobre (e com) as imagens já existentes” (DUBOIS, 
2009, p. 191). Por que não “investigar, decompor, trans-
formar, incorporar, sonhar, fantasiar” (DUBOIS, 2009, p. 
191) as imagens dos dias?
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 Paro para pensar nas cenas da vida privada que vejo 
no celular e posso confi rmar que “cada vez mais, nossas 
narrativas vitais ganham contornos audiovisuais” (SIBI-
LIA, 2008, p. 49). Em labirintos de imagens de intimida-
de, as intermináveis lives de quarentena, os feeds, os 
stories são “espetáculos” feitos por pessoas reais famo-
sas ou anônimas. Os “espetáculos de si” são nossas vi-
das ou são obras de arte produzida por artistas como eu 
e você (SIBILIA, 2008, p. 29)? Somos tantos eu e você, 
vocês e eus. 

 É exaustivo ser mais do mesmo o tempo inteiro. In-
ventar realidades é libertador. É o meu segredo. É como 
editar vídeo. Curiosamente, o vídeo permite a fusão do 
artista e seu duplo (KRAUSS, 2008 p. 150). No mundo da 
internet, fi cção e realidade, arte e vida se confundem. 
Em junho de 2020, pensando em tudo isso e com o de-
sejo de registrar meu próprio corpo confi nado, nasceu o 
Inventa Alma2, um site responsivo com vídeos dispostos 
de forma interativa. 

 A narrativa do Inventa Alma requer uma postura 
imersiva do espectador. O visitante da exposição pode 
navegar da forma que desejar e o percurso se constrói de 
acordo com sua caminhada. Como em uma instalação vir-
tual, a lógica para o espectador (ou navegador) é, “ando, 
logo existo (a história). E existem tantas caminhadas pos-
síveis (...) quanto há tipos de narrativa” (DUBOIS, 2009, 
p. 211). Em Inventa Alma, o usuário seleciona um vídeo 
entre três opções a cada página. E a cada novo vídeo 
selecionado, abrem-se mais três outras possibilidades de 
caminhos novos. Há três fi nais possíveis: dois deles fe-
cham o circuito e terceiro retorna ao início.

2 Foi desenvolvido em julho de 2020 para a exposição virtual Olha Geral Quarentena, realizada pelo Insti-
tuto de Artes da UERJ. Foi acompanho pelos docentes Maria Moreira, Mariana Pimentel, Maurício Barros 
de Castro. Acesse em: http://inventaalma.com.br/ ou https://www.rezidesouza.com/inventaalma
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 Ao longo de 21 vídeos (10 com duração de 30 se-
gundos e os outros 11 são pequenos estímulos com du-
ração entre 4 e 18 segundos), o navegante percorre uma 
estrutura labiríntica, com a abertura para idas, voltas e 
movimentos circulares. A duração da estadia no labirin-
to é da escolha do participante. Gosto da imagem do 
labirinto, seja o do Minotauro ou um labirinto que tinha 
no parquinho do meu colégio. Penso também nos labi-
rintos de imagens como o Atlas Mnemosyne de Warburg 
e, principalmente, as redes sociais – quem nunca fi cou 
preso no turbilhão que é o Instagram ou Twitter? 

 Ano passado fi z um exame de labirintite porque mi-
nha cabeça não para, eu me sinto sempre em movimento. 
É estranho como dentro dessa cabeça “furacão”, meu cor-
po se encolha tanto. Produzindo os vídeos para o Inventa 
Alma, percebi que eu não estava feliz. Quem estava/está 
feliz nos dias de hoje? Nossos corpos estão diminuindo a 
cada dia, limitados pelo espaço do Zoom. São tempos em 
que o corpo (e o vírus), a vida e a morte estão no centro 
dos debates. É até contraditório que estejamos nos tor-
nando nossos “espetáculos de si” imateriais. 

 Há criação mesmo na tristeza? Eu diria que sim. Lem-
bro que a poesia “cria o tipo de luz sob a qual baseamos 
nossas esperanças e nossos sonhos de sobrevivência e mu-
dança, primeiro como linguagem, depois como ideia, e en-
tão como ação mais tangível” (LORDE, 2019 p. 45). Talvez 
poesia seja uma saída para se mover no espaço de confi na-
mento. Para mim, artista sapatão, escrever outros mundos 
com espaço para minha existência é uma necessidade.

 Ao produzir “rasgos poéticos” no cotidiano com a 
esperança de nos movermos, rumo incerto, mas furiosas, 
saímos deste lugar como poesia, como cartas para amores 
de outros tempos que visito em sonho. Porque sonho a 
liberdade pós-isso tudo com amigues e o mar. De fato, 
“o ato de escrever é um ato de criar alma” (ANZALDÚA, 
2000, p. 232). Agradeço a companhia, você que me lê. 
Sem você, não seria possível eu estar aqui hoje. Eu estou 
aqui e você? “Deixa eu ver sua alma” (DUNCAN, 2005), 
me deixa inventar sua alma.
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