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Editorial
É inegável que os dois últimos anos (2020
e 2021) foram um período de provação
para todos nós. Enfrentamos um sofrimento que parecia não ter fim, uma
pandemia onde um vírus mortal destruiu
milhões de família, um governo pronto
para destruir a pouca esperança que nos
restou e um completo declínio financeiro
para os trabalhadores da cultura. Ainda
estamos enfrentando essas situações,
mas tivemos pequenos rompantes de esperança com a chegada das vacinas, com
a aproximação das eleições (onde poderemos ver uma estrela brilhar novamente)
e com projetos fomentados pela Lei Aldir
Blanc. A Revista Desvio sobrevive e resiste, aos trancos e barrancos, estamos
aqui. Em 2020 não realizamos o nosso já
consagrado evento PEGA – Encontro de
Graduações em Artes, nem mesmo uma
versão adaptada para o virtual, como
fizeram diversos projetos. É necessário
admitir que não tínhamos condições para
produzir o evento, ninguém estava bem
para isso. Em 2021, decidimos experimentar e reavivar esse evento tão importante
para os jovens artistas, pesquisadores e
curadores. Surge então, em parceria com
a Galeria Bambo, o IV PEGA Experimental
– Edição Virtual, o primeiro PEGA 100%

online a ser realizado dentro dos moldes
de arte digital e cryptoarte. É importante
salientar que, por ser um evento online e
experimental, entendemos que esse tipo
de abordagem poderia não ter muita adesão, mas ficamos positivamente surpresos
com um considerável número de propostas
artísticas e acadêmicas, acima da média esperada. Estamos felizes em poder retornar
com o PEGA e apresentar os quatro eixos
curatoriais presentes em nossa exposição.
O primeiro, com curadoria de Clarisse
Gonçalves, contará com a participação
dos artistas Bia Gonçalves, Julia Esquerdo,
Helmo Santos e Igor Affonso. O segundo
eixo recebe curadoria de Mateus Alves e
é construído junto com os artistas Sema,
Ana Bia Novais e Monique Huerta. O
terceiro eixo é realizado com curadoria de
João Paulo Ovidio e conta com os artistas
Bianca Araújo, Rodrigo Pinheiro e Juliana
Pacini Pena. Finalmente o último eixo recebe curadoria de Natália Candido e abarca
as artistas Marcela Bautista Nunes, Sara
Matos de Souza e Julia da Luz Saldanha. A
coordenação e curadoria geral é realizada
por Gabriela Lúcio e João Paulo Ovidio,
com participação da Galeria Bambo, representada por Ana Noronha. Aproveitem
conosco essa nova experiência.

Gabriela Lúcio e João Paulo Ovidio
Editores-chefe da Revista Desvio
Coordenação e curadoria geral do IV PEGA

Arte, Blockchain e NFTs:

Reflexões sobre o Sistema de Arte
Ana Noronha1 & Enrico Marchioni2 / GALERIA BAMBO
A edição virtual do IV PEGA experimental surgiu de uma colaboração entre Galeria Bambo e Revista Desvio, que diante da
tragédia pandêmica se viram na condição de interromper o curso
de seus projetos habituais. Assim, esta exposição no metaverso
surgiu da necessidade de buscar novas tecnologias de pesquisa e
encontro, que permitissem uma continuidade do fluxo dos nossos trabalhos. Enquanto representante da Galeria Bambo e antiga
colaboradora do PEGA, busquei contato com a equipe na intenção de experimentar as possibilidades da plataforma Cryptovoxels
para projetos acadêmicos e/ou artísticos, e simultaneamente fomentar a discussão sobre a criptoarte - um mercado que viveu
uma verdadeira expansão durante o ano de 2021.
Durante a organização da exposição, discussões
acerca da criptoarte surgiram de forma intensa na
1
Ana Noronha
mídia. Expressões como “metaverso”, “NFT’s” e
Representante da Galeria
“criptomoedas” subitamente se tornaram tema de
Bambo, historiadora da arte
pela EBA/UFRJ. Mestranda em
debate, frequentemente obtendo conotações negaliteratura comparada em tutela
compartilhada pela Universidade
tivas. Este fato foi origem de surpresa e preocupade Sheffield (Inglaterra) e
Universidade de Santiago
ção por parte da equipe, e enquanto representante
de Compostela (Espanha).
Pesquisadora financiada pelo
da Galeria Bambo me vejo na posição de discutir
programa Erasmus Mundus,
algumas dessas temáticas e desmistificar possíveis
interessada em temas sobre
Imagem, Democracia e Memória,
receios sobre o projeto. Seguramente, este tema
particularmente no que
concerne a obra de
é vasto e não poderei esgotá-lo aqui, porém se faz
Georges Didi-Huberman.
anoronhasantos1@sheffield.ac.uk
necessário apresentar dados mais amplos e expandir
um pouco a perspectiva comumente apresentada
2
Enrico Marchioni
Consultor de tecnologia.
nas matérias da mídia hegemônica.

Ao falar sobre essas novas tecnologias, estamos nos
referindo ao conceito de internet 3.0, também chamado Blockchain. Em termos simples, as tecnologias
Blockchain visam criar um complexo e seguro sistema de registro de informações que permita uma
internet mais integrada a ambos mundos digital e
físico. Nesse sentido, torna-se possível obter uma
identidade virtual anônima (por mais contraditório
que isso soe), para acessar diferentes aplicativos de
forma integrada, e sem a necessidade de que uma
Big Tech como Google realize a mediação desse
processo. Entre outras coisas, isso permite também
que ativos do mundo real como o dinheiro (e daí as
criptomoedas) possam ser digitalizados, já que essa
rede criptografada é capaz de assegurar o direito
de posse de um ativo a uma identidade. Além disso,
esse modelo de tecnologia também é pensado para
colaborar na digitalização e integração de sistemas
analógicos e/ou independentes como cartórios e
instituições jurídicas, obtendo infinitas aplicações.

Desse modo, as tecnologias Blockchain são tão vastas
quanto seu potencial para gerar impactos sociais. Em
‘Democracia Blockchain’, o pesquisador de tecnologia e
direito William Magnuson demonstra que desde o seu
surgimento houve uma inclinação utópica do potencial
dessas ideias para impactar o mundo. Não por acaso,
uma das primeiras comunidades de desenvolvedores ficou conhecida como “Cypherpunks”, e era formada por
programadores, matemáticos e criptógrafos interessados em buscar maneiras mais democráticas de divisão
monetária. Posicionavam-se contra o monopólio das Big
Techs e o modelo de gestão de bancos nacionais e privados. Um dos integrantes iniciais dos Cypherpunks foi, por
exemplo, Julian Assange, fundador do WikiLeaks. Acreditava-se que modelos de organização mais ‘descentralizados’ seriam capazes de assegurar a autonomia do indivíduo, em contraposição à concentração de poderes e
valores. O Blockchain, como tal, permitiria a criação de
um novo sistema monetário, e com ele novas formas de
organização social. Assim, considerando que existem problemas e ameaças reais
observados em certas tecnologias Blockchain tal como
o conhecemos hoje, como por exemplo a especulação
financeira, resta a apreensão de que determinar se essa
rede é “positiva” ou “negativa” seria o mesmo que tentar determinar se a internet em si é essencialmente boa
ou ruim. Ou seja, a existência de projetos duvidosos
não deve invalidar todos os outros projetos desenvolvidos através de sistemas similares. Este tipo de afirmação
seria similar a dizer que todos os aplicativos de celular
impactam a realidade de forma idêntica.

Nesse sentido, e sendo mais específica, NFT’s não são
necessariamente poluentes, esquemas de pirâmides, ou
“golpes” que vendem imagens comuns a altos valores embora tudo isso possa ser feito através dessa ferramenta. Existem redes como o Tezos, onde há um comércio/
exposição ecologicamente sustentável de obras de arte,
e protagonizado por profissionais de arte. Durante o IV
PEGA, a Bambo conversou com artistas brasileiros dessas redes que alcançaram independência financeira e divulgação internacional, como Amanda Homem, ANA, e
Marcelo Pinel – na intenção de demonstrar que com um
pouco de conhecimento e dedicação é possível trabalhar
digitalmente de forma séria.
Dentre os artistas selecionados para expor nesta edição, a
maioria teve sua primeira experiência com criptomoedas e
NFT’s. A Bambo se disponibilizou a fazer uma pequena doação
de moedas digitais e oferecemos workshops de iniciação ao
Blockchain. Apesar disso, nenhum artista foi requisitado a gerar NFT’s a partir de suas obras, e alguns optaram por expor
fotografias comuns de seus trabalhos. Obtivemos diferentes
retornos, a depender das inclinações pessoais dos artistas: alguns começaram a expor em plataformas Blockchain e outros
optaram por seguir nas plataformas tradicionais. Atingimos
130 visitantes no primeiro dia de exposição, e aproximadamente 250 no período total, o que inclui público habituado às
galerias físicas e colecionadores/artistas nativos do universo
cripto. Essa multiplicidade de ideias e inclinações é certamente um dos aspectos que mais valorizamos no projeto, pois
acreditamos que é preciso valorizar o dissenso.

A Galeria Bambo sente que cumpriu sua missão ao propor
uma discussão acerca de todos os problemas e potenciais que
esses ativos podem trazer ao sistema de arte, e agradecemos
aos artistas e a Revista Desvio por aventurarem-se conosco
nessa experiência. Seguimos na luta por descobrir e criar novas
formas acessíveis e democráticas de se trabalhar com arte.
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FOTOGRAFIA COM CELULAR:
UMA FERRAMENTA DE INCLUSÃO
Ana Beatriz Novais1

RESUMO: Com o avanço da tecnologia, as câmeras de
celulares aproximaram a população da fotografia, uma
ferramenta de difícil acesso. A partir da adaptação das
técnicas para o cotidiano do celular, foi escrito o projeto que
visa desmistificar essa ferramenta, assim como abrir caminho
para a expressão através da arte e promover a valorização de
pessoas, territórios e negócios periféricos. Aqui divido parte
da minha experiência como professora de fotografia e como
o projeto se constrói com pilares antirracistas ao trazer para
o foco a inspiração em artistas dissidentes, técnicas acessíveis
e a valorização da trajetória de cada aluna em seu território.
PALAVRAS-CHAVE: Fotografia; Celular; Periferia;
Inclusão digital; Artes Visuais.

1

Ana Beatriz Novais
É artista visual, fotógrafa e professora de fotografia. Especialista em Fotografia e Imagem
pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ). Pesquisa de forma
independente a trajetória de fotógrafes dissidentes e o impacto da fotografia com celular
como ferramenta de transformação social. Atualmente é professora de fotografia com
celular nas duas unidades da Casa da Mulher Carioca, espaços de capacitação geridos
pela Secretaria da Mulher da Cidade do Rio de Janeiro.
novaisanabeatriz@gmail.com

Para entender a importância do ensino da fotografia através
de smartphones, é necessário reconhecer que a ferramenta,
desde sua criação, é elitista. Com seus recursos de difícil acesso, é possível perceber que a maior parte dos grandes nomes
marcados na História são de homens brancos, principalmente
da Europa e Estados Unidos.
Dando um salto na linha do tempo, atualmente a tecnologia
está a nosso favor quando se fala de Fotografia. Além de materiais disponíveis gratuitamente online para estudo, o celular
com câmera se torna um grande aliado da produção artística
e do registro documental. Com base nisso, nasce o projeto
que oferece aulas gratuitas de fotografia com smartphones
em regiões periféricas, criado pensando em contemplar um
público bastante específico e fortemente afetado pela crise
crescente que enfrentamos: Mulheres microempreendedoras
moradoras de áreas periféricas da cidade do Rio de Janeiro e
que, muitas vezes, são responsáveis pelo sustento de famílias
inteiras através de pequenos negócios.
A ideia surgiu durante a pandemia e pôde ser colocada em
prática através de uma chamada da Secretaria de Políticas e
Promoção da Mulher da cidade do Rio de Janeiro que buscava mulheres interessadas em compartilhar conhecimento
com outras mulheres utilizando espaços públicos no projeto
voluntário “Mulher Cidadã”. Se materializou, então, no Dia
da Mulher em 2021, a oficina de Fotografia de Produtos com
Celular, que foi escolhida pela Secretaria para inaugurar o projeto. Oferecida inicialmente na Vila Olímpica Clara Nunes, em

Acari, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro que está entre
os 3 IDHs mais baixos da cidade, onde foram contempladas
dezenas de mulheres que já possuíam um negócio ou estavam
prestes a colocá-lo em prática e buscavam ferramentas para
terem destaque no mercado. Com a expansão do projeto
pela Secretaria, as oficinas ocuparam também uma sala no
Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro, atendendo
a população da região portuária. As oficinas de fotografia
aconteceram até setembro, fechando um ciclo de 6 meses, e
retornaram em janeiro de 2022.
A escolha do uso de smartphones como ferramenta serve
para desmistificar a fotografia, promover inclusão digital e
a popularização da técnica, considerando que atualmente
grande parte dos aparelhos celulares possuem câmeras e que
as ferramentas tradicionais da fotografia são inacessíveis para
grande parte da população, assim como a contratação de
serviços fotográficos profissionais para criação de catálogos
de produtos e imagens para venda. O foco em fotografia de
produto, abrangendo serviços e gastronomia, se dá porque
grande parte dos pequenos negócios se utiliza de redes sociais
e aplicativos de venda online como plataforma de divulgação e
vendas, competindo com grandes marcas e funcionando como
combustível para os negócios geridos por estas mulheres,
com o objetivo de valorizar o que vendem e ter um impacto
maior nas redes sociais que se reverta em vendas e, consequentemente, auxiliar na geração de renda das participantes e
das pessoas à sua volta.

Em outubro de 2021, o projeto cresceu e se ramificou em
um curso gratuito com duas turmas e carga horária total de
34h distribuídas ao longo de 4 meses oferecido na Casa da
Mulher Carioca Tia Doca, em Madureira. A Casa, que é um
espaço de acolhimento e formação para a mulher em toda
sua diversidade, também é gerido pela Secretaria da Mulher.
O curso, que atende mulheres de 16 a 76 anos, apresenta
ferramentas introdutórias sobre iluminação, enquadramento,
entre outras, sempre adaptadas ao uso do celular, além de
apresentar diversas linguagens, como o retrato, o autorretrato, a fotografia urbana, entre outras, junto ao conteúdo
sobre fotografia de produto oferecido nas oficinas. Além
de ocupar um território periférico e atender uma população majoritariamente negra, o projeto também tem como
missão apresentar uma visão antirracista dentro da arte,
complementando as técnicas apresentadas em aula com a
constante exposição e valorização de trabalhos e trajetórias
de artistas negros, periféricos, mulheres em corpos e idades
diversos, LGBTQIA+, indígenas, latinos, pessoas com deficiência entre outras diversidades utilizadas como referências
em sala e que, pela visão eurocentrada das artes visuais,
não são comuns nos tradicionais livros de arte e fotografia.
Proporcionar esse contato, muitas vezes nunca antes feito,
com foco em artistas que trabalham a autoestima, seus
territórios e diversas questões pertinentes à racialidade e
gênero em suas obras, se torna também uma forma de gerar
identificação, estímulo à produção, confiança e contribuem,
em parceria com todo o trabalho feito pela Casa da Mulher,
para o fortalecimento da autoestima das alunas, tanto como
mulheres em toda sua diversidade, quanto como artistas.

O curso conta com aulas teóricas e práticas, sempre com estímulo à produção coletiva, à reflexão sobre a manipulação de
imagens, com passeios para o Parque Madureira, vizinho da Casa,
onde as alunas podem fotografar livremente e interagir com a
paisagem urbana, e ainda prevê a realização de uma exposição
ao final do período como forma de valorizar o trabalho, a visão
e a trajetória das mulheres que concluírem o projeto, além de
contribuir com o currículo artístico daquelas que desejarem
participar de outras exposições futuras.
A construção do curso e das oficinas se dá diariamente através de uma escuta ativa sobre as necessidades e desejos de
cada aluna, suas limitações e habilidades, os usos que cada
uma pode fazer da fotografia e do entendimento de como
cada conteúdo apresentado pode impactar em suas vidas. Em
janeiro de 2022 fui convidada pela Secretaria para oferecer o
curso também na Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho,
em Realengo, possibilitando a presença em mais um território
e a capacitação de mais mulheres no novo ciclo que se inicia
em março de 2022 nas duas Casas.

O USO DO ARQUIVO
PESSOAL COMO DISPOSITIVO
PERFORMATIVO OU TUDO QUE
FAÇO COMO DESCULPAS PARA
NÃO ESQUECER MEU PAI
Anderson José Caetano de Souza
(Zé Caetano)1

RESUMO: A partir de uma escrita em arte, o presente texto
tenta explorar o uso do arquivo pessoal como catalisador de uma
pesquisa performativa autobiográfica em desenvolvimento, questionando o uso de tal ferramenta nas mãos de um artista-arquivista. Para tal, o luto é convocado como tópico de criação.

PALAVRAS-CHAVE: Arquivo; Performance; Autobiografia.
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À minha mãe: por todos os gritos que vieram
depois de longos silêncios.

Faz três anos e quinze dias que meu pai bateu o carro contra
o muro de uma antiga fábrica de cerâmicas. Algum componente do automóvel falhou e, consequentemente, meu pai foi
decapitado. Pouco depois da batida, um infeliz passou pelo
local e, antes que a polícia chegasse, tirou fotos da cabeça do
pai jogada no asfalto. Essa imagem chegou a mim pelos grupos
em redes sociais da cidade. Um dia antes, era aniversário da
minha mãe, e comemorávamos em uma praça no centro da
cidade comendo cachorro-quente.
Segundo o atestado de óbito, às 9h30 o estrondo do impacto
pôde ser ouvido pelo senhor que trabalhava em frente ao
local. Se a colisão tivesse acontecido mais ou menos 25 minutos depois, o horário da morte dele teria se encontrado com
o meu de nascimento: segundo a certidão, eu nasci às 9h55.
Não que isso faça diferença.
Acredito que seja esse o ponto de nascimento dessa escrita: a
morte do meu pai. Percebi que escrevo como quem pede para
não esquecer. Movimento inútil que nunca conseguirá atingir
a sua função, o esquecimento faz parte da condição humana
(RICOEUR, 2007)1. Assim, declaro que me dou por vencido.
Escrever como quem pede para não esquecer é, justamente,
um fracasso.

1

Paul Ricoeur convoca em seu livro A memória, a história, o esquecimentoque chegou ao Brasil em 2017- problemáticas relacionados aos trabalhos
que invocam o passado.

Ou para movimentar uma liberdade, escrever como quem
pede para ser livre. Da imagem do pai decapitado que perturba como um fantasma há anos a minha mente, do amor que
houve durante dezenove anos de relação, do vazio. Libertar-se da dor e do amor, mergulhando dentro deles. Libertar-se
imergindo naquilo que dói. Janaína Leite (2017)2 termina
o espetáculo Conversas com meu pai 3 dizendo: “(...) Muitas
vezes eu quis me livrar dessas coisas. A gente não está livre
dessas coisas. A liberdade é sempre negociada. É sempre uma
condicional.”. Procurar o limite da condição de negociação da
liberdade.
Libertar-se.
Uma espécie de Antígona que tenta a todo custo dar um fim
digno ao corpo de Polinices: pai, eu estou tentando.

Fig.01: Pai, não consigo te ver. Imagem editada em cima da foto divulgada pelos
jornais da cidade sobre o acidente. Fonte: arquivo pessoal.
3

Monólogo em que, a partir de arquivos pessoais, a atriz e diretora conta sua
relação com seu pai, principalmente nos anos que antecedem a morte dele.

Para Antígona, ver o repouso do corpo de seu irmão, contrariando as ordens de Creonte de entregar-lhe aos abutres,
é libertar-se. Mergulhar na dor e compreendê-la é, para mim,
um caminho. Talvez, trata-se de emancipar. Com isso, encaro
uma batalha, uma procura, afundo em tudo que posso sobre
meu pai, principalmente, arquivos – pessoais ou não – que, de
alguma forma, tentam dar conta dessa procura.
É, desse modo, uma investigação causada por uma marca de
vida. Uma procura, a partir de arquivos, sobre marcas:
O que estou chamando de marca são exatamente estes
estados inéditos que se produzem em nosso corpo, a
partir das composições do que vamos vivendo. (...) enquanto estamos vivos, continuam se fazendo marcas em
nosso corpo. (...) E cada marca tem a potencialidade de
voltar a reverberar quando atrai e é atraída por ambientes onde encontra ressonância (aliás, muitas de nossas
escolhas são determinadas por esta atração).
(ROLNIK, 1993, p.2)4.
Procurar. Arquivos. Marcas. Arquivar. Desassossegar. Para não
esquecer. Para libertar. Para que Polinices possa ter um fim digno.

4

Suely Rolnik é professora e pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, onde coordena o Núcleo de Estudos da Subjetividade.

Em meio a esses três anos, encaro-me como um artista-arquivista que escava a vida da pessoa que mais amei, que procura
qualquer vestígio sobre o meu pai para dar luz a um processo
cênico e performativo. Assim, para mim, a luta não é contra
Creonte, é por uma tal liberdade ou para não esquecer (o
que, como já disse, é falho). Uma procura por arquivos de
vida sobre ele. Evoco o nome “arquivo” sobre todo e qualquer
material físico como físico que guarda um rastro documental,
como defende Paul Ricoeur (2007).
Com isso, vou tentando encarar os arquivos como possibilidades de imersão dentro do machucado. Sendo assim, não
cabe a mim, guiado como artista arquivista, organizar e lidar
com os arquivos com as mãos de vínculos científicos, catalogações e organizações que cabem a outras especialidades
de estudos arquivistas (BRAGA, 2016), mas sim aprender a
manusear esses dispositivos como potentes catalisadores de
afeto: o arquivo enquanto um documento aberto à leitura de
quem quiser e puder lê-lo, sem destinatário prévio. Aberto. O
arquivo é, portanto, mudo (RICOEUR, 2007). Eu, enquanto
artista-arquivista, irei invocar os catalisadores que irão dar voz
aos dispositivos. Nesse caso, será o afeto que irá mover o
principal dinamizador de tal processo: abrir e habitar a ferida
para entende-la, para que possamos enterrar o corpo daqueles que mais amamos.
Gravei quarenta minutos e sessenta segundos de conversa
com minha mãe. Dois anos pós morte do meu pai. Os quatro
últimos segundos lembram a dor da realidade na voz. Ela diz:

Fig. 02: Qr Code: Mãe
Aponte seu celular para a tela.

Porque ele não vai voltar mais.
No dia, foram dois minutos. Minha mãe demorou dois minutos para atender a insistente palma que batia na frente de
casa: eram quatro policiais que vinham dar a notícia da morte
do meu pai. Dois minutos.

Um segundo dois segundos três segundos quatro segundo
cinco segundos seis segundos sete segundos oito segundos
nove segundos dez segundos onze segundos doze segundos
treze segundos catorze segundos quinze segundos dezesseis
segundos dezessete segundos dezoito segundos dezenove
segundos vinte segundos vinte e um segundos vinte e dois
segundos vinte três segundos vinte e quatro segundos vinte e
cinco segundos vinte e seis segundos vinte e sete segundo vinte
e oito segundos vinte e nove segundos trinta segundos trinta
e um segundos trinta e dois segundos trinta e três segundos
trinta e quatro segundos trinta e cinco segundos trinta e seis
segundos trinta e sete segundos trinta e oito segundo trinta

e nove segundos quarenta segundos quarenta e um segundos
quarenta e dois segundos quarenta e três segundos quarenta
e quatro segundos quarenta e cinco segundos quarenta e seis
segundos quarenta e sete segundos quarenta e oito segundos
quarenta e nove segundos cinquenta segundos quinta e um
segundos cinquenta e dois segundos cinquenta e três segundos
cinquenta e quatro segundo cinquenta e cinco segundos cinquenta e seis segundos cinquenta e sete segundos cinquenta
e oito segundo cinquenta e nove segundos setenta segundos
setenta e dois segundos setenta e três segundos setenta e
quatro segundo setenta e cinco segundos sete e seis segundos
sete e sete segundos setenta e oito segundos setenta e nove
segundos oitenta segundos oitenta e um segundos oitenta
e dois segundos oitenta e três segundos oitenta e quatro
segundos oitenta e cinco segundos oitenta e seis segundos
oitenta e sete segundos oitenta e oito segundo oitenta e nove
segundos noventa segundos noventa e um segundos noventa
e dois segundos noventa e três segundos noventa e quatro
segundos noventa e cinco segundos noventa e seis segundos
noventa e sete segundos noventa e oito segundos noventa e
nove segundos cem segundos cento e um segundos cento e
dois segundos cento e dois segundos cento e três segundos
cento e quatro segundos cento e cinco segundos cento e seis
segundos cento e sete segundos cento e oito segundos cento
e nove segundos cento e dez segundos cento e onze segundos cento e doze segundos cento e treze segundos cento e
catorze segundos cento e quinze segundos cento e dezesseis
segundos cento e dezessete segundos cento e dezoito segundos cento e dezenove segundos cento e vinte segundos.
Nunca mais ele vai voltar.

Quando guardo esse pequeno excerto da conversa
com minha mãe, fica claro que a escavação de um artista-arquivista envolve recortes ético-políticos; é trabalho fruto de recortes e de decisões, pois um arquivo
não oferece somente a leitura do passado. Trata-se
também de escolhas de quem o constituiu e ordenou, predileções que irão garantir a sua sobrevivência
ou, até mesmo, a morte de tal documentação (LEITE,
2017).

Procurar e criar.
Há um verbo que também faz parte da construção que venho
estudando enquanto artista-arquivista: destruir.

Fig. 03: A gente só morre quando esquece. Arquivo pessoal.

Na fotoperformance5 A gente só morre quando esquece, gradativamente, fui apagando, com cloro e algodão, a figura do meu
pai de uma fotografia em que estou em seu colo. Consequentemente, há uma reconfiguração do arquivo e uma destruição.
Para mim, trata-se de uma forma de operar junto com aquilo
que mais tenho medo, o esquecimento. Há um trecho em
que Tiresias questiona Creonte: “Que força há em assassinar
o morto de novo?”6. Esquecer, para mim, é como morrer
de novo. Não há como fugir. Destruir o arquivo, apagá-lo,
é como brincar poeticamente com esse processo fadado e
predestinado ao fracasso do esquecimento.
Há sempre uma luta em buscar guardar as memórias dos
mortos. Como afirma Assman (2021)7, há – entre os vivos –
uma espécie de obrigação dos familiares em tentar perpetuar
a memoração respeitosa de seus entes. Trata-se de uma ação
que necessita que os vivos trabalhem com a recordação. E, pai,
eu não sou o jogador do palmeiras. Alguma coisa deu errado
entre os planos que o senhor tinha em relação a mim e o
que realmente me tornei. Acho que sou artista. Não tenho
certeza. O tio Zé me contou sobre o sonho que o senhor
tinha de que eu seria jogador do Palmeiras. É... Não deu certo.
Fracassei novamente.

5

A partir da ideia de Programa Performativo de Eleonora Fabião (2013), o
artista e pesquisador Moacir Junior (2018) define a fotoperformance como uma
poética que opera a partir de espaços vazios completados pelo tempo. Trata-se de
um processo de tentativa de capturar o sensível.

6

SÓFOCLES. A trilogia tebana. Tradução de Mario da Gama Cury. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1993, p. 220 (v, 637-638)

7

Aleida Assman é uma pesquisadora na Universidade de Konsranz que destina seus estudos às teorias da memória e memória cultural.

E encaro com a verdade função dessa pesquisa: brincar com a
derrota, o fracasso. No Projeto Ficção (2012)8, da Cia Hiato,
Thiago Amaral, ator da companhia, convida seu pai para estarem em cena juntos. No final do espetáculo, há um trecho
em que diz:
Para o pai. Se eu não posso ser o projeto de
filho que você imaginou, pelo menos a gente
pode fazer um projeto de peça, juntos, né?
(AMARAL, Thiago, 2019, p. 100).
Já que não posso fugir dos fracassos apresentados nesse texto, só há uma saída: transforma-los em movimento, brincar
com a vida e a morte e todos os entraves que tal escolha
apresentará. Talvez trata-se, justamente, de uma tentativa “(...)
de liberar a vida lá onde ela é prisioneira, ou de tentar fazê-lo
num combate incerto”, como afirmam Deleuze e Guattari
(2010, p. 222)9.
Abrir um arquivo pessoal talvez seja como abrir uma ferida: às
vezes, pode fazer-se necessário para que possamos entender
o quanto cada passo foi –e ainda será- uma experiência subversiva de amor e dor.

Um dia me tranquei no banheiro só para
falar a palavra mãe. Saudade.
- Mata teu pai de Grace Passô.
8

No Projeto Ficção, da Cia Hiato, seis atores da criam instalações cênicas e
dramatúrgicas em que o arquivo pessoal e a intimidade são principais catalisadores.

9

Em um trecho do livro O que é filosofia?, Gilles Deleuze e Félix Guattari
dialogam sobre os afectos e peceptos que rodeiam o fazer de um artista.
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Fig. 01: Pai, não consigo te ver. Imagem editada em cima
da foto divulgada pelos jornais da cidade sobre o acidente.
Fonte: arquivo pessoal.
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A METODOLOGIA
DAS TRÊS LINHAS E A
CURADORIA AMPLIADA
SOBRE OS ENTREMEIOS DA CRIAÇÃO
DO MUSEU DE IMAGEM DO IMIGRANTE
EMREALIDADE VIRTUAL
Camila Vieira1
RESUMO: O IMMIGRANT’S IMAGERY MUSEUM (Museu de Imagens do Imigrante) é um projeto desenvolvido durante a Residência
Occupy Baltan, na cidade de Eindhoven, entre agosto e novembro
de 2021. O projeto contou com um curso gratuito sobre curadoria,
chamado Curadoria em Campo Expandido, ministrado entre os dias
4 e 25 de novembro do mesmo ano. O projeto surgiu de uma pesquisa iniciada ainda em solo brasileiro a respeito de novas formas de
ensinar e difundir o conhecimento da Arte para pessoas que vivem
na periferia das metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo, e
apresentou como resultado final uma curadoria em Realidade Virtual.
Palavras-chave: Curadoria em realidade virtual; realidade
virtual; metodologia do ensino de Artes.
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Camila Vieira
Camila Vieira, aka Coletora.ca, é uma artista abstrata e arte-educadora que atualmente
desenvolve pesquisas sobre o uso de novas tecnologias como Realidade Virtual e
Realidade Aumentada no campo expandido da curadoria. Formada em Arte: História,
Crítica e Curadoria pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sua pesquisa
investiga como a realidade virtual pode ser aplicada em diferentes contextos a fim de
amplificar a Arte para além dos espaços físicos. Contato: info@coletora.ca

Apesar de comumente pensarmos que as barreiras do
acesso à Arte se dão principalmente na arena da educação, a distância física entre espaços culturais, trabalhadores e grupos empobrecidos além do tempo de
deslocamento até os centros culturais e museus são fatores, ao meu ver, tão importantes quanto nessa equação. A partir de 2020, com o advento da pandemia, as
restrições impostas pelos governos para garantir a segurança física dos cidadãos se apresentaram como uma
barreira a mais nessa dificuldade de acesso; no entanto,
em razão disso, a difusão da tecnologia para a criação
de ambientes virtuais - assim como o acesso online
facilitado aos acervos museais- abriu-se como um ponto positivo para a pesquisa sobre o acesso remoto às
obras de Arte.
Diversas instituições como museus e galerias implementaram visitas 360 graus em seus espaços físicos
por meio do uso de câmeras panorâmicas, como o
StraatMuseum, em Amsterdã, e a Galeria Estação, em
São Paulo, configurando uma nova maneira de visita
às suas coleções. Neste ínterim, o Museu de Imagens
do Imigrante como proposta de uma residência de design social – que promove o design como ferramenta
de mudanças políticas e sociais – pretendeu ampliar o
acesso do público a obras de arte produzidas em países
não-europeus e gerar uma reflexão a respeito do acesso que temos à produção visual de nossos próprios locais de origem. Para tanto, procurei de alguma maneira
mesclar a Pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, com
a Metodologia/Proposta Triangular, de Ana Mae Barbosa.

A partir da fusão dos conceitos apresentados pelos dois autores, criei
uma metodologia própria a que chamei de Metodologia das três linhas.
A proposta era ampliar o conhecimento das participantes em História da Arte e Curadoria em apenas quatro encontros. Além disso, ao
invés de abordar a História da Arte a partir de imagens pré-selecionadas, meu interesse foi buscar um diálogo com o qual eu, que estava
mediando os encontros, pudesse apreender a bagagem cultural das
participantes por meio de breves propostas que as levassem a refletir
sobre a experiência imigrante.
Meu intuito era o de que a partir das palavras nós pudéssemos navegar na questão dos contextos de linguagem e tradução. Como disse
Ana Mae Barbosa, “Problemas semânticos nunca são apenas problemas semânticos, mas também envolvem conceituação” (BARBOSA,
2014, p.14). De acordo com esse princípio, convidei as participantes
para fazer o link entre as palavras “imigrante”, “expatriado”, “colono”,
“emigrante” e “refugiado” com os seus respectivos significados segundo o dicionário. Depois dessa atividade, assistimos a um vídeo da artista Voluspa Jarpa sobre a exposição En nuestra pequeña región e por
acá, trabalho arquivístico que busca ressaltar a intervenção estadunidense na latinoamérica através de documentos descartados pela CIA.
Colombiana, a artista documentou em vídeo suas aulas particulares
de inglês, idioma que ela precisou aprender para acessar a história de
sua própria região.
Ao final do primeiro módulo, contudo, percebi que as atividades
propostas, apesar de serem objetivas, afastaram as participantes do
processo de aprendizagem a partir da participação ativa. A primeira dificuldade que tive como mediadora do processo foi me colocar
numa posição de horizontalidade em relação àquelas que aceitaram
participar do curso Curadoria em Campo Ampliado. Acontece que,
ao incentivá-las a participar das propostas que montei, eu me coloquei numa posição muito mais professoral do que a de mediadora do
curso. Outra coisa que não levei em consideração, naquele momento,

foi que, ao se tratar de um grupo diverso etnicamente, as normas e
comportamentos seriam diversos do público brasileiro com o qual eu
estava acostumada.
Concluí neste primeiro momento que, apesar de eu poder aplicar
a proposta triangular de maneira autônoma, faltou a inclusão freiriana neste processo. Sem ambas as abordagens a minha proposta
seria ineficiente. Para o segundo módulo, então, decidi convidá-las a
trazerem imagens que remetessem à cultura de seus países. A partir
desse ponto, abandonei a apresentação e as atividades prévias e decidi construir o curso de acordo com os temas que as participantes
relatassem em sua primeira curadoria de imagens. Devido às medidas
restritivas por causa do COVID-19, a disponibilidade de lugares no
curso era reduzida. Foram no total sete participantes: três delas frequentaram o curso integralmente, sendo habilitadas, portanto, segundo determinado no processo de seleção, a concluir todos os módulos
e apresentar a curadoria final.
Segundo o meu projeto inicial, o conceito da exposição viria através das discussões de grupo baseadas nas atividades propostas. No
entanto, a partir do momento em que a abordagem foi mudada e
possibilitou a escolha ativa das imagens estudadas, houve um salto na
qualidade do debate e nas correlações que as participantes puderam
fazer a respeito de sua cultura – integrada aos problemas que as mesmas queriam ressaltar. A partir desse ponto, a ordem de abordagem
dos temas na Metodologia das três linhas mudou. Verifiquei não ser
aplicável, dentro do projeto, o ensino de Artes cujo princípio não
seja a imagem. Ao contrário das outras metodologias, porém, essas
imagens não foram determinadas por mim, a mediadora do processo,
mas pelas participantes do curso.
No segundo encontro, algumas participantes trouxeram apenas uma
imagem e através da apresentação sentiram a necessidade de pesquisar, durante a apresentação, mais figuras que contextualizassem suas
escolhas. Todas elas trouxeram imagens relacionadas às artes visuais,

fossem registros de performance ou vídeos de dança, fosem imagens
de obras digitalizadas para o catálogo de exposições em museus ou
de acervos virtuais.
Para o terceiro módulo, pedi às participantes que trouxessem um
notebook a fim de que aprendessem a lidar com o software escolhido
para abrigar o Museu Virtual. Para este projeto, usei o Homestyler,
por causa da qualidade da renderização das imagens, e o Sketchup,
para exportar os arquivos de imagens em extensões compatíveis ao
primeiro. O intuito do terceiro módulo foi ressaltar a importância da
tecnologia como maneira de ampliar as ferramentas que temos disponíveis, tanto para desenvolver nossos projetos pessoais como para
apresentar novas maneiras curar imagens. Por fim, durante o quarto
e último módulo, as participantes apresentaram a curadoria final e
discursaram a respeito da temática que perpassou essa escolha.
O museu concebido inteiramente em Realidade Virtual foi lançado
online durante a primeira semana de dezembro e conta com quatro
curadorias independentes: Chen Yu Wang, com THE FACT STORIES,
(Histórias sobre fatos), que explora questões a respeito do Sistema
Capitalista e de como ele afeta nossas escolhas diárias e modos de
vida; Anna Buyvid traz para sua exposição CO-RESISTANCE (Co-resistência), a interconexão entre cor, revolução e liberdade através do
olhar do artista bielorusso Semyon Motolyanets; DEPCTING VIOLENCE (Retratando a violência), de curadoria de Elena Albuerne, fala sobre a violência contida no processo de colonização do México, e a
minha exposição, COLONIZERS AND PORTRAITISTS (Colonizadores e
retratistas), apresenta uma possível perspectiva a respeito de como
as missões artísticas francesa e holandesa ao Brasil podem ter servido
como propaganda pró-colonização.

O museu pode ser visitado pelo link
https://panorama.homestyler.com/v2?sid=gGE1Wjn9tkpxs7EWh7PtWN
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POR UMA OUTRA IMAGEM DO
HUMANO: A SÉRIE JATOBÁ DE
ROSANA PAULINO COMO EXERCÍCIO
DE DESCOLONIZAÇÃO IMAGÉTICA E
EPISTÊMICA
Daniela Cassinelli1

RESUMO: Neste breve ensaio sobre uma das obras mais
recentes de Rosana Paulino, a série Jatobá, pretende-se
evidenciar como a construção da imagem de uma mulher-árvore põe em xeque as dicotomias perpetradas pela tradição filosófica ocidental, como as que separam natureza e
cultura, sujeito e objeto etc., assim como a própria imagem
do humano. Compreende-se esta série como exercício de
descolonização imagética e epistêmica, que, por sua vez,
aponta para um paradigma emergente na contemporaneidade, corroborado por autores como Bruno Latour, Donna
Haraway, Els Lagrou e Ailton Krenak.
PALAVRAS-CHAVE: Mulher; Árvore; Imagem; Humano.
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Um dos trabalhos mais recentes de Rosana Paulino, denominado Jatobá, é uma série de desenhos em aquarela que
apresentam a figura de uma mulher que é ao mesmo tempo
árvore (Fig. 01). Nessa série, corpo humano e corpo vegetal
não se distinguem. Estão amalgamados em uma única imagem
de corpo, que é em si multiplicidade. Num contexto de colapso econômico e ecológico, em que se destaca a crise de um
projeto de mundo moderno e colonial, a imagem do humano
construída sobre os pilares da modernidade também se vê
em crise. Nesse sentido, a imagem simbiótica da mulher-árvore da série de Paulino aparece como potência sensível que
põe em xeque as dicotomias perpetradas pelo pensamento
dominante ao longo da tradição filosófica ocidental – como
os binômios mente-corpo, natureza-cultura, sujeito-objeto –,
revelando um paradigma emergente na contemporaneidade
e evidenciando um exercício de descolonização ao mesmo
tempo imagética e epistêmica.

Fig. 01: Sem título, série Jatobá, 2019-20.
Fonte: site da artista.

Partindo do comentário do filósofo Alfred Whitehead de que
a filosofia ocidental não passa de uma sucessão de notas de
rodapé da obra de Platão, entendemos que as bases da tradição filosófica ocidental se estabelecem em um dualismo que
remonta à divisão platônica entre mundo sensível e mundo
inteligível. Este dualismo se atualiza de diversas maneiras ao
longo da história do pensamento no Ocidente e fica claro,
por exemplo, nas ideias de Descartes, que considera que os
seres humanos são compostos por dois tipos distintos de
substância, isto é, o corpo (res extensa), considerado como
uma máquina com suas engrenagens, e a mente (res cogitans).
O pensamento moderno, do qual Descartes é um dos principais representantes, reflete-se também na separação entre
cultura/natureza e sujeito/objeto, de modo que, ao dividir o
mundo nestas categorias estanques, supervalorizou as primeiras em função das últimas. Isto contribuiu para a visão de uma
natureza considerada objetiva e inerte, que poderia, então,
ser dissecada pela ciência e explorada pelo mercantilismo – e
posteriormente pelo capitalismo – ou ainda para que determinados povos, esvaziados de subjetividade, se tornassem meras
mercadorias, notadamente os povos africanos escravizados e
forçadamente dispersados pelo globo no que se chama de
diáspora africana. Esta ontologia dualista possibilitou a “invenção de uma máquina de conquista do mundo, capturando em
suas engrenagens até as mais resistentes minorias humanas e
não humanas, que tentam sobreviver em suas margens” (LAGROU, 2020, p.5).

Podemos dizer, portanto, que a hierarquização dessas categorias está no cerne da empresa colonial, cuja violência é, há
muito, tema dos trabalhos da artista Rosana Paulino. Em suas
obras, Paulino questiona o imaginário colonial sobre os sujeitos negros, em especial a posição da mulher negra num país
como o Brasil, que possui uma longa história de escravização
e institucionalização do racismo. A artista constrói seu trabalho com a certeza de que “imagens curam imagens”, como ela
diz em algumas entrevistas, de forma que, ao se apropriar de
imagens de cunho racista e recombiná-las sobre outro prisma,
Paulino é capaz de ressignificar a experiência traumática da
escravidão e os efeitos do enraizamento da ideologia racista,
além de repensar as bases da sociedade brasileira e do próprio
ser humano.
Diante da crise ecológica vivida em escala planetária, quando “a natureza inesperadamente assumiu o papel de sujeito
ativo” (LATOUR, 2014, p.13), somos obrigados a reconhecer
a agência de outros seres – vivos e não vivos, visíveis e invisíveis – que se manifestam em face à ação predatória do
humano. Não só a imagem da natureza como “um pano de
fundo para a atividade humana” (CHACKRABARTY, 2019,
p.20) se desestabiliza como também a imagem do humano
construída pelo discurso da modernidade, ou seja, a de um
ser erguido a um patamar de superioridade em relação aos
demais. A emergência da natureza como protagonista e não
como mero cenário exige, então, respostas criativas aos seus
apelos, através de uma escuta atenta ao turbilhão de vida que
pulsa nesse organismo que chamamos Terra.

Jatobá se propõe a essa escuta. Ao apresentar o corpo da mulher
negra amalgamado ao jatobá, Rosana Paulino faz surgir uma outra
imagem de humano que se contrapõe àquela perpetuada pela
modernidade colonial – de um sujeito masculino, branco, superior
aos demais viventes. Ao não fixar fronteira entre mulher e jatobá,
criando uma figura simbiótica de mulher-árvore, borra os limites e
hierarquias entre o que tradicionalmente se entende por natureza
e cultura, sujeito e objeto, apontando para uma ontologia relacional,
que compreende que “somos entidades compostas de relações,
entrecruzadas por outras agências e habitadas por subjetividades
diferentes” (LAGROU, 2020, p.5). Desse modo, consideramos a
série de Rosana Paulino como um exercício de descolonização ao
mesmo tempo imagética e epistemológica.
Ademais, as Jatobás representam, segundo a artista, arquétipos
femininos dificilmente encontrados na civilização ocidental,
arquétipos da sabedoria feminina: “Para mim, elas são como
as velhas árvores que sustentam a floresta e mantém-na viva.
Elas organizam a vida e as plantas que emergem” 1.
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Texto traduzido livremente da página da artista na Bienal de Sydney. Disponível
em: https://www.biennaleofsydney.art/participants/rosana-paulino/
Acesso em: 04 jan. de 2022.

Nesse sentido, as Jatobás revelam a força criativa e mantenedora das mulheres e das árvores, que nutrem com suas raízes
– fincadas na terra ou pendentes dos seios, dos olhos, da boca
e dos braços – a teia relacional da qual participam. Vale notar
que, nas imagens, as Jatobás estão envolvidas por outras plantas
hospedeiras (Fig. 02), ou ainda seguram árvores em miniatura
(Fig. 03), simbolizando, dessa forma, a potência do feminino de
gerar e sustentar vida. Trazer à tona estes arquétipos é fazer
emergir forças reprimidas pela civilização ocidental, que buscou
domar tudo aquilo que é “selvagem” ou “primitivo” em nome
do progresso.

Fig. 02: Sem título, série Jatobá, 2019-20.
Fonte: site da artista.

Fig. 03: Sem título, série Jatobá, 2019-20.
Fonte: site da artista.

Entretanto, e cada vez mais, um outro paradigma parece ganhar
forma nos debates contemporâneos, transformando os modos
tradicionais de ver e perceber. Na medida em que o pensamento ocidental, herdeiro do platonismo, encontra dificuldade para
se sustentar diante das complexidades que o mundo contemporâneo nos impõe, em que o impacto da atividade humana
é tamanho que, segundo alguns pensadores, inaugura uma era
geológica – ou um ponto de transição – que tem se denominado de antropoceno, outras cosmovisões, antes marginalizadas,
começam, pouco a pouco, a entrar em cena. Num país como
o Brasil, atravessado pela violência da empreitada colonial, só
agora parecemos parar para escutar o que os povos indígenas e
afrodescendentes podem ensinar sobre o viver em comunidade,
sobre a convivência com outras formas de vida, saberes que
foram (e continuam sendo, muitas das vezes) silenciados por
uma ideia universalizante de humanidade. Nesse sentido, Ailton
Krenak, ao questionar a ideia de uma humanidade unívoca, diz:
“Agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre
pensadores com visões distintas em diferentes culturas possibilitam uma crítica dessa ideia. Somos mesmo uma humanidade?”
(KRENAK, 2019, p.11-12). A sugestão de que somos uma
humanidade ao mesmo tempo que homogeneíza as diferenças
culturais entre as populações humanas, apagando as relações
de poder através de uma suposta neutralidade, também sustenta o ideal exclusivista que mantém o humano apartado dos
demais seres. No entanto, a série de Paulino aponta para uma
relação de indiscernibilidade: onde termina árvore e começa
mulher e vice-versa?

O historiador da arte Hans Belting, em seu texto A imagem
do corpo como imagem do homem, afirma, citando Heidegger,
que “na imagem, ‘o homem luta pela posição’ em que consiga
impor a sua medida ao mundo” (BELTING, 2014, p.143). Esta
ideia se contrapõe à proposta de Jatobá, pois não percebemos
nestas imagens uma imposição da medida humana sobre as
demais espécies, notadamente as plantas, mas, ao contrário,
um desejo de compor, de devir-com, simpoieticamente, como
defende Donna Haraway: “Quem e o que sejamos, precisamos
fazer-com – nos tornar-com, compor-com” (HARAWAY, 2015,
p.161). A ideia, defendida por Belting, de que a “liberdade do
ser humano em face da natureza consiste justamente em poder libertar-se dela nas imagens que ele próprio concebeu e
lhe contrapôs” (BELTING, 2014, p. 143), reforçando a visão
de mundo moderna, é também posta em questão na série de
Paulino, pois, ao contrário, humano e natureza se tornam indiscerníveis. Não há, pois, um anseio separativo em relação a isso
que chamamos natureza, mas sim um reconhecimento desta
no próprio corpo e na imagem que fazemos de nós mesmos, o
que também pode ser reconhecido na fala de Krenak: “Eu não
percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo
é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo
pensar é natureza.” (KRENAK, 2019, p.17). Esta afirmação se
baseia em uma cosmovisão que não distingue natureza e cultura,
como faz a tradição ocidental, mas parte do “reconhecimento
da mestiçagem universal entre sujeitos e objetos, humanos e
não-humanos, a que nós modernos sempre estivemos cegos,
por conta de nosso hábito tolo, para não dizer perverso, de
pensar por dicotomias” (VIVEIROS DE CASTRO, p.235).

Considerar, por fim, o poder das imagens e sua potência de
cura é fundamental na medida em que as Jatobás nos despertam
para uma sensibilidade que nos conecta à potência criativa de
compor com outros seres e da qual fomos por muito tempo
separados. Como afirma Isabelle Stengers:

Sim, nós fomos separados de maneiras de viver nas quais
nós sabíamos compor, sabíamos prestar atenção. Fomos
separados delas, e, para nos tornarmos novamente
capazes, nós devemos não apenas lutar contra aqueles que
nos separaram disso, (...) trata-se também de nos curarmos
dessa separação, quer dizer, de nos tornarmos novamente
capazes (STENGERS, 2017, p.125).

A possibilidade de se reconhecer nas imagens das Jatobás
(Fig. 04) é, portanto, um chamado de reconexão com a Terra,
com a vida selvagem que nos atravessa e se metamorfoseia
e com a própria ancestralidade. É uma provocação que desestabiliza as categorias dadas, reposicionando o humano na
teia da qual faz parte.

Fig. 04: Sem título, série Jatobá, 2019-20.
Fonte: site da artista.

Para além das reflexões desenvolvidas até aqui, as Jatobás
podem ser lidas como desenhos de si, ao materializar o momento que vive a artista:
Eu estou nesse momento realmente das Jatobás, das
grandes Iabás, das mães de santo, daquelas que aconselham.
(...) Então acho que a Rosana desse momento, que vai se
transformando lentamente num Jatobá, é uma mulher que
está adolescendo, que já pode olhar e ver alguns frutos2.

Nessa perspectiva, Rosana Paulino encontra na imagem
das Jatobás um reflexo de seu próprio processo, assumindo
progressivamente o caráter de mulher sábia, anciã, com um
trabalho amadurecido que se torna referência para artistas
negras e negros que vem aparecendo na cena contemporânea e que trazem em seus trabalhos reflexões críticas acerca
das narrativas endossadas pelo discurso da colonialidade,
produzindo novas imagens que curem as feridas abertas por
esse discurso, incluindo-se aquela que separa os humanos
dos demais seres. Nesse sentido, as imagens têm, como afirma Paulino, um poder que não podemos subestimar e, por
isso, as artes visuais têm aberto, na contemporaneidade, um
caminho importante na revisão histórica dos nossos traumas
e na produção de novas narrativas.
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Trecho de entrevista concedida à Ana Ortega para o jornal da UFRGS.
Disponível em: https://www.ufrgs.br/jornal/somos-muito-ingenuos-em-relacao-aopoder-da-imagem-afirma-rosana-paulino/ Acesso em: 04 jan. de 2022.
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ESVAZIAMENTO DISCURSIVO:
A CONCRETUDE DE
MIRA SCHENDEL
Gabriel San Martin1

RESUMO: Que o vazio consiste em um elemento central da
produção de Mira Schendel é fato. Mas esse esvaziamento de
seus trabalhos aponta a um sentido completamente distante
à ideia de um esgotamento inativo. Repelindo assimilações
tangenciadas por certa neutralidade inerente ao espaço vazio,
as monotipias da artista parecem revelar um argumento
quanto aos limites expressivos do signo e da palavra. Como se
o espaço não-discursivo fosse o protagonista, ele termina por
repelir qualquer frieza imparcial. E, dessa imparcialidade, este
texto pretende tecer algumas elucubrações quanto ao conceito
de vazio nas monotipias de Mira Schendel à medida em que
discute algumas das interlocuções filosóficas da artista.
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Fig. 01: Sem título (série Monotipias), 1964.
Fonte: catálogo da exposição “Mira Schendel”, no museu Serralves (2014).

Vazio não é um equivalente de esgotado. Ao menos, é dessa
premissa que parte Mira Schendel quando dispõe ao espaço
vazio que povoa a sua série de monotipias – que, embora recebam este nome, consiste antes em uma série de desenhos
feitos na parte detrás do papel –, certa vitalidade daquilo que
é intrinsecamente ativo. Em via distinta a uma ideia de esvaziamento como componente corrosivo ao pensamento, Mira mobiliza uma inteligência admirável quanto à insuficiência humana
no que tange à abstração conceitual da metafísica. Ontologias
excessivas frequentemente induzem a racionalizações fáceis. E,
repelindo a neutralidade, o espaço vazio desses trabalhos é estimulado por elementos diversos – que vão de signos caligráficos arbitrários até linhas e rabiscos –, carregando regularmente
um vazio que preenche o que não pode ser explicado por palavras ou imagens. Mas, consentir ao desenho o temperamento
de mero incitador do campo é admitir o domínio expressivo
ao espaço não-discursivo que lhe excede, conferindo a esse
espaço uma neutralidade difícil.
Acatar à não-discursividade enquanto ponto de partida para
pensar essa produção nada conserva de uma coincidência. Da
interlocução com Vilem Flusser até o diálogo com Jean Gebser
e a familiaridade com a filosofia, a produção de Mira Schendel
parece sempre dispor de uma densidade particular. Afeita à
brutalidade defectiva dos conflitos que permearam a primeira
metade do século XX, a ideia gerbseriana de falência da estru-

tura de consciência racional preserva um ponto chave da sua
atividade artística1. Para Gebser, a estrutura racional “caminha
para uma mutação final que ele identifica como estrutura integral”.
E essa consciência integral consiste em uma espécie de “consciência da totalidade, que só poderia se manifestar na medida em
que é constituído transparente o que está oculto dessa totalidade no falso isolamento do presente quanto ao que já foi e o que
lhe espera” (SCHENDEL apud DIAS, 2009, p. 143).
Da transparência de Gebser, Flusser atinge a ideia de perda da
concreticidade do mundo. Enquanto capacidade de penetrar as
superfícies, a transparência dilui o mundo em conceitos: todos
os objetos se transformam em significantes. Daí que, do transparecimento e da problemática espaço-temporal flusseriana,
Mira Schendel não mais quer que seus trabalhos permaneçam
atados ao mero caráter de significante. Ela procura a concretude de seus elementos. Não querendo penetrar as superfícies
para além da aparência externa, Mira transforma a imagem em
coisa opaca. E, por isso, dispõe de “função violentamente desalienadora” (FLUSSER, 2007, P. 190, grifo nosso). A artista admite
uma diluição do significado em seus trabalhos, acatando a uma
concretude do objeto: tira-se do objeto a alienação significativa
sobreposta. Ao “transformar a imagem que constrói os conceitos em coisa concreta, Mira estaria nos desalienando” (ALVES,
2014, p. 40).
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A ideia de falência da estrutura de consciência racional e de um novo começo fundado nas transformações direcionadas à estrutura integral no contemporâneo
são elaboradas por Gebser em Ursprung und Gegewart (Origem e Presença), sua obra
principal, publicada em dois volumes entre 1949 e 1953.

Se a realidade da arte contemporânea, segundo Flusser, consiste na mutação do modelo de pensamento e a consequente mudança na forma de compreensão do tempo e do espaço – que,
de um médium comunicacional discursivo, é redirecionado para
um não-discursivo (FLUSSER, 1969) –, emana a possibilidade
de diferentes explicações para um mesmo fenômeno, o preâmbulo de um relativismo. E, naturalmente, abertos a interpretações diversas, deriva uma amplitude de explicações a respeito
de cada fenômeno.
Sobra dessa instabilidade desnorteadora a demanda por uma
reestruturação do modelo de pensamento. Concebe o tempo
como algo de uma “intencionalidade [no sentido de capacidade de representação] da existência sobre a situação na qual se
encontra” (COSTA, 2016, p. 257). E o fato é que, para Flusser,
a saída consiste na adesão ao que ele chama de diafaneidade –
que, em termos superficiais, equivale à junção entre vivência
e pensamento de modo a implicar numa nova forma de experiência não-discursiva distinta da discursiva e racionalizante
(Ibid., p. 258). Mas, no fim das contas, o que faz da produção
de Mira Schendel coisa constitutiva dessa diafaneidade é, para
Flusser, tanto a opacidade desalienadora quanto a simultaneidade implicada pela supressão da distinção entre trás e frente
mediante a tridimensionalidade que os trabalhos tomam para si
com a inserção do acrílico enquanto suporte2.

2

Segundo Mira, “o acrílico realmente me dava uma possibilidade fantástica
de acabar com o atrás e o à frente, com o antes, com o depois, uma certa ideia de
simultaneidade mais ou menos discutível, o problema da temporalidade etc. etc.,
espaço-temporalidade etc. etc.” (SCHENDEL apud CONDURÚ, 2009, p. 227).

Por conta da indeterminação atmosférica própria da produção
de Mira, não cabe mais ao trabalho ser lido em um sentido
único. Ele é dependurado do texto, rejeita definições universais. “Ela retira o aspecto linear do texto e convida à escolha da
direção e da forma como o texto será lido, gerando uma ideia
de todo e não de partes que, conjuntamente, formam o todo”
(COSTA, 2016, p. 262). De estrutura polissêmica, o trabalho
de Mira consente a uma diversidade de significações que se
complementam. Tornados opacos os elementos, a leitura das
significações não é mais restritiva. Superada a bidimensionalidade, não existe mais um direcionamento de leitura exclusivo.
O espaço vazio é ativado pelos grafismos, que se mostram em
concretude. À medida que fomenta o esvaziamento discursivo,
a grafia do objeto abandona a submissão ao signo – apresenta
a escrita ainda em seu processo de formação.
Toma forma nesses trabalhos certo corpo de ideias do segundo
Wittgenstein3. Com modéstia, fala-se o que é capaz sempre a
esquivar de pedantismos. Melhor deixar vazio aquilo o que não
se consegue explicar a fracassar na tentativa de expressar uma
experiência que não pode ser reduzida ao tamanho do símbolo.
A concretude não-discursiva da artista consiste mesmo no fato
de o que aparece nas telas ser aquilo o que se vê sem consentir ao estatuto de signo ou de coisa a ser desvendada. Os
elementos concretos emulam o vazio e são simultaneamente
absorvidos por ele. O vazio do espaço insiste por falar do que
3

Comentadores regularmente dividem a obra de Wittgenstein entre o
“primeiro Wittgenstein”, do Tractatus Logico-Philosophicus,
e o “segundo Wittgenstein”, do Investigações Filosóficas.

não se expressa em palavras. Opera como um esvaziamento
que preenche. E, de alguém que conhece tão densamente o
abismo entre uma palavra e a sua tradução num outro idioma,
não poderia ser infundado que regularmente o vazio das monotipias seja mais comovente do que o próprio desenho. No
fim, nem tudo o que pensamos e sentimos pode ser preenchido por elementos visuais. E, por mais que esse autocentrismo
pretenso à sabedoria universal exista aos montes, ter modéstia
em reconhecer os próprios limites é das atitudes mais admiráveis – mesmo que, para isso, certos espaços precisem permanecer vazios.
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IMAGEM:
Fig. 01: Sem título (da série Monotipias), 1964. Óleo
sobre papel de arroz, 47x23 cm (cada). Acervo da Pinacoteca
do Estado de São Paulo, Brasil. Compra do Governo do
Estado de São Paulo, 2011. Disponível no catálogo da
exposição Mira Schendel no Museu Serralves, organizado
pela Pinacoteca do Estado de São Paulo.

A FALSA SENSAÇÃO
DE SE ESTAR SOZINHO
Guilherme Tarini1

RESUMO: Em um mundo bombardeado por
imagens, as câmeras de segurança são cada vez mais
presentes em espaços públicos e privados. Escolas,
escritórios, ruas, parques e até mesmo espaços pouco
frequentados, como bosques, montanhas, marinas
e clareiras, são vigiados a todo tempo por olhosmáquina, observando recorrentemente de um ponto
de vista superior, à espreita de ameaças potenciais. A
falsa sensação de se estar sozinho (2021-2022) é uma
seleção de foto-printscreens de imagens captadas por
câmeras de segurança de diferentes lugares do mundo,
veiculadas por um diretório de câmeras públicas na
internet. Fazem parte da coleção cenas de lugares
pouco frequentados, com poucos indícios de presença
humana no enquadramento.
Palavras-chave: Fotografia; imagem; câmeras de
segurança.
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“[...] um Aleph é um dos pontos do espaço
que contém todos os outros pontos.”
“[...] vi intermináveis olhos imediatos
perscrutando-se em mim como num espelho,
vi todos os espelhos do planeta e nenhum
me refletiu”
– Jorge Luis Borges, O Aleph, 1949.

Em outro momento, quem nos vigiava era essencialmente o outro, de carne e osso. Hoje, somadas ao vigia
orgânico ao nosso lado, ruas, comércios, departamentos públicos, casas, espaços de lazer foram tomados
pelo olho inumano e voyeurístico das câmeras de segurança, que tudo veem de um ponto de vista superior. É
fato que a própria ideia de segurança é relativa e discutível em um mundo em que o Poder sempre atribuído
por posições sociais e financeiras. A decisão sobre o
que é certo ou errado, do que é seguro ou não, do
que é ameaçador e, em níveis extremos, da própria
morte, cabe àqueles que detém os códigos e as ferramentas de controle. Não só nossas imagens visuais e
sonoras são de fácil acesso para esses grupos, como
os nossos dados e informações pessoais, nossos hábitos de compra e pesquisa e nossos rostos se tornaram
moedas de troca de macroempresas de tecnologia e
comércio e instituições governamentais. O que antes
era cru e analógico – informações sonoras acessadas
através de barreiras de tijolo ou madeira ou pela aproximação corporal e pelo encontro, informações visuais
acessadas através da vidraça da janela, das portas entreabertas, das frestas de cerca ou pela simples presença dos outros, distante e perto, separados por n moléculas gasosas na rua, no trabalho, no mundo – agora
se torna um tanto mais rebuscado, em códigos, senhas
e criptografias ilegíveis para a maioria de nós, impessoalizado, desumanizado. Dissertando sobre o uso de
drones como estratégia militar dos Estados Unidos pós
11 de setembro de 2001, Guilherme Wisnik comenta: “se pode atacar sem se tonar vulnerável, colocando-se
fora do alcance do inimigo, e transformando assim o antigo combate corpo a corpo em simples abate unilateral.”
(WISNIK, 2018, p. 91) De maneira menos violenta e
brutal, as câmeras de segurança servem também a este
afastamento – uma vez que esse uso da câmera de
monitoramento antecede o uso do drone1 –, somado
a um senso de verdade absoluta, atribuído a esse olhar
“imparcial” e ininterrupto do maquinário. Pela aparência
nítida, clareia a sombra da dúvida.

Os primeiros usos
domésticos das câmeras de
segurança aconteceram na
década de 1960, já os drones
começaram a ter uso de
guerra na década de 1980.
1

Em 2021, em meio a pandemia, isolado sozinho em
casa, fiz uma fotografia do canto da sacada de minha
casa (imagem 1). Na foto, um ângulo de vista superior
do lado de dentro da garagem do imóvel ao lado, a
uma distância de aproximadamente 8 metros do chão.
Na época em que o registro foi feito, minha intenção
era anotar com a imagem essa fissura na ideia de propriedade privada e território, uma vez que esticando-me sobre o parapeito da varanda, posso observar o
terreno vizinho como se fosse meu também, sob uma
perspectiva simuladora: minha vista está dentro do território linear da propriedade ao lado. A sensação é de
invasão, com o toque de um ponto de vista não tão
humano, visto de cima.

Imagem 1: vista da varanda sobre o terreno vizinho.
Fotografia: Guilherme Tarini.

Comecei a imaginar qual seria, então, o universo de
vistas possíveis se conseguisse acesso às imagens de câmeras de segurança da cidade do Rio de Janeiro, das
ruas, das praias, dos pontos turísticos. Descobri incontáveis câmeras de segurança com acesso livre na internet, através do site insecam.org2, e comecei a navegar
por essas imagens.
Dentro de um panorama tão amplo, com múltiplos filtros de pesquisa – de seleções de câmeras por países e
cidades e tipos de câmera ao tipo de ambiente transmitido ao vivo, como marinas, fazendas, ruas, montanhas,
indústrias e estacionamentos –, se fez necessário, logo
de início, estabelecer um foco de observação: que tipo
de imagem me interessa? Naveguei por esses filtros,
observei por várias horas esses espaços, os elementos
presentes nas cenas, as pessoas, a movimentação, as
diferenças de nitidez, os pontos de vista, até perceber
que o que mais me interessava não era o uso da imagem como uma estratégia de vigilância dos costumes
urbanos de forma direta, mas câmeras que se voltavam
para espaços de poucos elementos, contidos em uma
certa vastidão, paisagens aparentemente pouco transformadas pela presença humana.
O trabalho a falsa sensação de se estar sozinho é uma
seleção de imagens de espaços sem ou com pouca evidência humana para além da câmera. O porquê dessas
câmeras filmarem esses espaços me instiga, uma vez
que a passagem de pessoas de um lado a outro da
tela é fugaz. Boa parte dos circuitos de vigilância são
direcionados para espaços urbanos, como uma ameaça imagética de registro para uma futura atitude hostil
ou violenta3. Nos casos selecionados para este trabalho, em contrapartida, essa função ainda existe, mas de
uma forma não tão evidente. São espaços sublimes, por
vezes lembram as pinturas Monge à beira-mar (imagem
2) ou Andarilho sobre o mar de névoa (c. 1817) de Caspar David Friedrich. Pequenos píeres e decks, montanhas, lagos, marinas e plantações são parte da coleção,
muitas retratando e registrando um plano imagético

2O diretório Insecam é
um site com a proposta de
evidenciar a importância do
uso de senhas individuais,
sem padrão de fábrica,
para manter a privacidade
das imagens de câmeras de
segurança. Na página inicial,
é afirmado: “Apenas câmeras
filtradas estão disponíveis
agora. Desta forma, nenhuma
câmera no Insecam invade
a vida privada de ninguém.
Qualquer câmera privada
ou antiética será removida
imediatamente a partir de
denúncia por email. [...] Se
você não quer nos contactar
por email, você ainda pode
remover sua camera do
Insecam. A única coisa que
que você precisa fazer
é mudar a senha da sua
câmera.” (Tradução minha)
Wisnik trata uma das
funções dos sistemas de
monitoramento como “vigiar,
detectar e inibir ameaças
potenciais à sociedade”
(WISNIK, 2018, p. 93).
3

muito aberto, sem muita definição quando há alguém,
por conta da limitação de pixels e processamento em
tempo real da cena digitalizada.

Imagem 2: Monge à beira-mar, 1808-1810, Caspar David Friedrich. Fonte: Google Arts & Culture.
Imagem 3: +46.948090, +7.447440, 2022, Guilherme Tarini.

Por vezes penso que o registro desses filmes em tempo real se justifica pelo risco natural de um deslizamento ou avalanche, quando
se trata de uma região montanhosa e nevada (imagem 4); ou do aumento das marés sobre os píeres (imagem 5). Aliás, encontrei alguns
píeres e marinas costumeiramente vazios, sem barcos atracados ou
pessoas à vista.

Imagem 4: +46.948090, +7.447440, 2022, Guilherme Tarini.

Imagem 5: Sem título, 2021, Guilherme Tarini.

Por vezes me pego olhando para essas pequenas telas por horas, alternando de aba em aba do navegador, à procura de algo que valha a
pena registrar. Em alguns casos, me dou por vencido logo no primeiro
encontro, pelo enquadramento amplo, as cores, a organização do espaço – parece que tudo ali conflui. Em outros, aguardo, observo, fico
preparado para apertar o pequeno botão “PrtSc” em meu teclado a
qualquer momento. Printar essas cenas é como apertar o botão do
obturador de uma câmera ao encontrar algo que me seduza a fotografar. Catalogo as imagens em uma planilha do Excel com link, cidade
e coordenadas como quem anota suas fotografias analógicas em um
diário.
Para além presença passageira de pessoas e animais pelas cenas que
se passam na tela, algumas câmeras tem sua mobilidade, a partir de
um painel com setas disponível no layout de alguns tipos de câmera e
indisponível através do Insecam. Isso transforma o processo de coleta
das imagens em um trabalho de maior espera e observação. É possível que no momento em que alguém passe frente às lentes, a posição
delas mude. No fim, estou olhando pelos olhos mecânicos de alguém,
não tenho nenhum controle sobre essas direções e, ainda que esse
domínio facilitasse a coleta, algo que me interessa sobre essas imagens é justamente a da casualidade, do acontecimento.

Imagem 6: +47.366670, +8.550000, 2021, Guilherme Tarini.

Esses espaços são evidentemente lugares de
pouco fluxo, o que seria um refúgio para
quem vive em cotidiano frenético. “Ir para o
meio do mato” ou sentar à beira de uma lagoa
pode passar uma sensação de paz e tranquilidade, ócio e solitude, de forma destoante do
que se vivencia nas cidades. A sensação de
se estar sozinho é rasa nos frequentadores
destes lugares sublimes, uma vez que alguém
sempre pode estar-te vigiando. Ao mesmo
tempo, do outro lado da tela, eu, sozinho em
meu quarto, posso estar acessando a mesma imagem que outros, através da mesma
fonte, alguns deles podem acessar informações minhas, de onde estou pelo endereço
de IP. Parafraseando Borges, este site é um
dos pontos do espaço que contém muitos
outros pontos; se vê vários outros espelhos
do planeta, e nenhum me reflete.

Imagem 7: +54.503820, +9.102560, 2022, Guilherme Tarini.

Imagem 8: -8.790930, +115.160060, 2022, Guilherme Tarini.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BORGES, Jorge Luis. O Aleph. In: O Aleph. São
Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 136-153.
INSECAM. Insecam - Live cameras directory.
Disponível em: http://www.insecam.org/en/. Acesso
em: 2 fev. 2022.
WISNIK, Guilherme. Dentro do nevoeiro:
arquitetura, arte e tecnologia contemporâneas.
São Paulo: Ubu Editora, 2018.
IMAGEM:
Friedrich, Caspar David. Monge à beira-mar.
1808-1810 Óleo sobre tela, 110 cm x 172 cm.
Alte Nationalgalerie, Berlim. Disponível em:
https://artsandculture.google.com/asset/
m%C3%B6nch-am-meer/KwEv_TMiJhn5kA?hl=ptBR&avm=3. Acesso em: 2 fev. 2022.

BASTIDORES DA PESQUISA
Marcela Bautista Nuñez1

RESUMO: A seguir, apresento obras que são parte da investigação de mestrado na área da educação e das artes. São
fragmentos oriundos de um caminho de pesquisa que se deu,
em parte, em meio a pandemia do Covid-19. São capturas de
fragmentos que sobram da pesquisa, os quais ganharam outras
linhas de força ao dar-lhes outros sentidos e afetos. São recolhas
que ficaram nos bastidores da investigação, afetos materializados em objetos, atualizados, rememorados e trazidos para o
palco central de um novo caminho investigativo. Caminho este
atravessado por afetos, encontros, linhas de vida, intensidades
e forças, as quais tornaram o processo investigativo um caminho movediço permeado por multiplas possibilidades.
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa; Objeto-arte; Educação e artes; Afetos; Bastidores.
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Esta escrita é fruto de diversas conexões e encontros dos quais
fui permeada e afetada. Afetos os quais fizeram parte do meu
processo de criação, tanto no âmbito de pesquisa, de escrita,
assim como da produção artistica, que aqui o/a leitor/a os encontrará como vestigios de tempos outros materializados na
série denominada “Bastidores da pesquisa”.
Esta série é parte da composição do processo de pesquisa realizado durante o Mestrado em Educação na Universidade Federal de Santa Maria, no Programa de Pós-graduação em Educação, na linha de pesquisa Educação e Artes (LP4). A dissertação
intitula-se Encontros de orientação coletivas: pasearse por agenciamentos coletivos e pesquisas a n-1 (NUNEZ, 2020), orientada
pela professora Marilda Oliveira de Oliveira.
Foi durante essa produção investigativa que senti a necessidade de produzir outras materialidades como imagens e objetos
arte. Algumas foram incorporadas na dissertação, outras ficaram nos bastidores da pesquisa. De todo modo, as obras foram produzidas com fragmentos e objetos que ficaram de fora
da apresentação final do trabalho.
O título faz referência ao que ficou fora do palco central da
investigação, fragmentos, folhas secas, afetos considerados inadequados a escrita acadêmica, sensações de vazios, restos, palavras soltas, linhas sem direção, enfim, tudo o que foge ao escopo
do ‘produto final’.

CONTAGIOS DE VIDA E
COMPANHIAS DE PERCURSO
No processo de criação desses objetos e fotografias fui desafiada pelos caminhos descontinuos do pesquisar, forcei-me a
tirar do caos linhas de vida e intensidades. Tais movimentos não
foram fáceis, tive de estar à espreita de tudo o que acontecia
no meu entorno, capturando o que me afetava, garimpando
o tempo, os afetos, pensamentos, aliada e acompanhada pelas
escritas-pensamentos de autores/as como Gilles Deleuze, Félix
Guattari, Emanuelle Coccia, Francieli Garlet, Marilda Oliveira
de Oliveira, Vivien Cardonetti, Ana Barin, Fernando Hernandez
e Baruch Espinosa.

Fig. 01: Bastidor da pesquisa II, 2020.
Acervo: autora.

Junto a esses/as autores/as pude capturar o que me interessava,
produzindo linhas de vida e colocando em movimento o caos
no qual habitava e que fazia parte de mim. Segundo Gilles Deleuze e Félix Guattari:

O artista trás do caos variedades, que não constituem
mais uma reprodução do sensível no órgão, mas
erigem um ser do sensível, um ser de sensação, sobre
um plano de composição anorgânica, capaz de resistir
o infinito (2013, p. 283).

Permeada por esse pensamento, fui recolhendo e guardando
os chamados restos supostamente sem um valor, fragmentos
de uma vida, de uma pesquisa. Coisas as quais são consideradas
inúteis, sem utílidade, sem valor econômico, fora do palco principal, irrelevantes dentro da cena academiscista.

Com eles, após a defesa da investigação, pude capturar algumas
das linhas soltas do percurso, comecei a costurá-los numa
folha de papel, tentei dar-lhes algum sopro de vida, um outro
sentido às sobras. Porém, nesse percurso, percebi que esses
objetos são vestígios de vidas outras que ganharam diferentes
formas mediante a ação do tempo, é a mesma vida numa outra
roupagem, seja ela numa folha seca, num inseto ou numa chave
velha: “Não há oposição entre o vivo e o não vivo. Todo ser vivo não
apenas esta em continuidade com o vivo, mas ele é seu prolongamento, sua metamorfose, sua expressão mais extrema” (COCCIA,
2020, p.16). Assim, podemos pensar em como essas sobras
são vestigios de outros mundos, outras existências, existências
mínimas, silenciosas e quase impercetíveis, as quais não servem ao mundo utilitário, acelerado e ruidoso. Mas, são essas
mínimas existências, atravessadas de vida, que nos capturam.
Nós também podemos capturá-las quando estamos à espreita
do que nos acontece.

Considero esses movimentos como parte do fazer investigativo,
por isso me questiono: O que fazer com o que sobra? O que
é possível criar com as memórias e afetos de um processo tão
singular e marcante como o processo investigativo? Esses questionamentos me ajudaram a movimentar o pensamento, não
em busca de respostas fixas e cristalizadas, mas em busca de
outras posibilidades. Perguntas guias. Com elas me aventurei a
produzir a série que, até então, denominei como Bastidores da
Pesquisa. Tomei essas linhas soltas que tanto me incomodavam
e tracei junto a elas um outro caminho, por onde pude inventar o trajeto, criando outras coisas, reciclando e atualizando as
reverberações de um tempo já vivido.

Fig. 02: Detalhe de composição, 2020.
Acervo: autora.

Linhas que esboçaram e capturaram os sentimentos e afetos
vivenciados durante a realização de uma pesquisa em Educação
e Artes, em meio a pandemia, onde muitas coisas das quais me
dedicava me levavam a questionar: Que valor eu tenho em tua
vida? Que valor tem a vida? Que valor eu dou à vida?

A resposta ainda não tenho, talvez não tenha resposta, e, para ser
sincera, nem as quero. O que quero é ser afetada pelas forças e
intensidades de uma vida. A vontade de criar outros caminhos é
o que me possibilita sentir a vida atravessando meu corpo, me
possibilita sentir as existências múltiplas que me arrebatam a cada
instante ao estar viva e habitar o mundo. Uma metamorfose
continua, do corpo, dos pensamentos, das criações. Assim como
se refere o filósofo Emanuele Coccia “configurações instáveis e
necessariamente efêmeras de uma vida que gosta de transitar e
circular de uma forma em outra” (COCCIA, 2020, p. 15).

LINHAS INQUIETAS, OLHAR INQUIETO

Dos incessantes intentos de produzir materialidades e a necessidade de romper com uma representatividade das coisas, que as
delimitam ao significante, e ofuscam todo pensamento inaugural que pode ou não acontecer em um encontro, seja um encontro com uma obra de arte, uma conversa, um filme. Gosto
quando as pessoas têm acesso ao meu trabalho plástico-visual
e se encontrem consigo, e não precisamente tenham a necessidade e obrigação de desvendar algo ou de fazer uma leitura de
imagem concisa que tente entender o que esta posto. Prefiro
produzir obras que promovam o despendimento olhar disciplinado, do qual somos reféns desde muito cedo.

Disciplinados/as a um modo de produção visual que condiciona à representação e o modo de se relacionar com as imagens,
filmes, obras literárias, videoarte, e as mais diversas manifestações artísticas ou não. Esse modo atravessa diversas instâncias como as da pesquisa, da escrita e da vida e modos de
habitar o mundo.
Por isso, não nos enganamos e pensamos (sabemos)
que não vemos o que queremos ver, mas sim aquilo
que nos fazem ver, o que descentra a preocupação
por produzir significados e a desloca para indagar a
origem - os caminhos de apropriação de sentido - a
partir dos quais viemos aprendendo a construir os
significados; o que nos leva a explorar as fontes das
quais se nutre não apenas nossa maneira de ver/olhar,
mas os significados que fazemos nossos, e formam
parte de outros relatos e referências culturais. Daqui
a importância de indagar na escola as políticas sobre
os efeitos do olhar e também sobre esses objetos
culturais aos quais damos o atributo de ‘artísticos’
(HERNÁNDEZ, 2011, p.34-35).

Os processos de criação e experimentação abrem diversos sulcos para refletirmos nossos modos de vida, nossas singularidades
e modos de pesquisar. Produzir arte como potência de experimentação é um elogio ao pensamento. Os processos de criação
nos fazem pensar, potencializam a construção de outros mundos
atravessados pelo ato de criar, esboçam possibilidades para estarmos à espreita do que nos acontece. Assim como a vivência da
liberdade de criação, que nos convoca a uma satisfação1 conosco
e com nossas produções, colocando-nos assim a problematizar
os modelos e modos pelos quais somos disciplinados, sejam estes oriundos do campo do ensino das artes e/ou dos modos de
se fazer pesquisa junto as artes.

Fig. 03. Bastidor da pesquisa V, 2020.
Acervo: autora.

1
Quando me refiro a uma satisfação, faço menção ao afeto denominado em
latim acquiescentia in se ipso (ESPINOSA, 2008, p. 123), que traduzido ao portugues
significa satisfação consigo mesmo, do filosofo Baruch Espinosa.

Tal exercício de criação demanda tempo, como uma lenta digestão de conceitos e noções, leituras e fragmentos do processo investigativo e da vida:

É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando
sempre uma dimensão superior, mas, ao contrário,
de maneira simples, com força de sobriedade, no
nível das dimensões de que se dispõe, sempre n-1
(é somente assim que o uno faz parte do múltiplo,
estando sempre subtraído dele). Subtrair o único
da multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1
(DELEUZE; GUATTARI, 2015, p. 21).

Ou seja, extrair a nossa singularidade e pensar o outro enquanto tal, o outro que está inclusive no eu, que permite afirmar a diferença desvinculada da identidade, sem submetê-la
aos requisitos da representação do ‘ser’; permite afirmar a
diferença no exercício do estar e, assim, assumir a transitoriedade das coisas. Transitoriedade esta a qual procurei ao
produzir os Bastidores da pesquisa, onde fiquei à espreita dos
movimentos ao meu redor, captando movimentos mínimos
desses agenciamentos possíveis.

ESBOÇOS FINAIS

Bastidores da pesquisa, onde me ocupo do que sobrou, do que
não tem valor, do que sobra e é descartado pela memória. Porém, prefiro pensar que nada esta fora, nada esta descartado,
tudo é metamorfose. É esse exercício o qual guiou e esta
guiando os pequenos esboços da investigação atual no doutorado em Educação.

Considero o processo de criação um movimento contínuo,
com ritmos e intensidades que variam a cada instante, e ganham corpo/pensamento a cada leitura. São encontros, conversas, sem a necessidade de criar verdades únicas e/ou modos reproduzíveis de se fazer arte e/ou pesquisa, respeitando
sempre a singularidade. O processo de criação de imagens em
conversa com conceitos, noções e afetos ainda continua e está
ganhando outras formas, das quais nunca pensei, ganhando um
outro mapa, expandindo-se e ganhando outros corpos, como
uma linha de vida que se metamorfoseia, de forma em forma.
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ENTRE PALAVRA E POLÍTICA:
A POÉTICA VISUAL DE MANA
BERNARDES E NEIDE SÁ
Mylena Godinho de Freitas 1

RESUMO: Este trabalho consiste em uma investigação sobre o uso da palavra nas obras das artistas brasileiras Mana
Bernardes e Neide Sá e a dimensão política que perpassa suas
produções. Em um espaço temporal expandido – das duas primeiras décadas da ditadura militar às últimas duas décadas – o
recorte do estudo abarca a trajetória de ambas. As obras de
Mana Bernardes analisadas serão a série Desembrulho Poético
(2009) e a performance homônima (2011) bem como a obra
OracuAlho (2013) e a performance TransLúcida (2015). Quanto
à produção de Neide Sá, serão destacados os poemas-objeto
A Corda (1967) e Transparência (1968) e os livros de artista
Gritos e sussurros (1972) e Metassignos antropofágicos (1972)
realizados durante a ditadura militar. A pesquisa se dedica ao
estímulo de novas leituras dessas obras, visando retificar possíveis inconsistências e demonstrar a relevância dessas artistas
para a história da arte contemporânea brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: Artes visuais e palavra; Mulheres
artistas; Arte e política; Mana Bernardes; Neide Sá;
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MULHERES ARTISTAS E A PALAVRA
NA ARTE BRASILEIRA

São longos os cruzamentos entre artes visuais e palavra ao longo da História da Arte, mas o caso das experimentações com a
palavra realizadas por artistas mulheres na arte contemporânea
brasileira apresenta singularidades. Dentre algumas das artistas que se encaixam nesse recorte, entre as quais poderiam
ser ressaltadas Mira Schendel (1919-1988), Lygia Pape (19272004), Maria do Carmo Secco (1933-2013), Heloisa Schneiders
(1955-2005), Regina Silveira (1939), Lenora de Barros (1953)
e Leila Danziger (1962), foram eleitas Neide Sá (1940) e Mana
Bernardes (1981) para essa análise. Dentre suas produções, algumas fazem referências a obras da História da Arte ou da
Literatura, incitando discussões e questionamentos sobre a tradição e o papel das mulheres artistas nesse sistema de arte.
Outras tratam das opressões sociais pela via da potencialização
da subjetividade e oferecem atenção às questões de gênero
que perpassam suas existências.
Para exemplificar tal pensamento, a obra Biscoito Arte, produzida por Regina Silveira, em 1976, coloca em questão a utilização
do próprio corpo na dinâmica de acontecimento da obra. Um
biscoito com formato da palavra arte é oferecido sobre um
prato acompanhado de talheres, que sugere a ação de comer a
obra, funcionando como uma metáfora para a apropriação da
artista do próprio sistema de arte pela via da deglutição.

Fig. 01 e 02: Obra Biscoito Arte realizada por Regina Silveira em 1976.
Fonte: site de Regina Silveira.

NEIDE SÁ

Neide Sá nasceu no Rio de Janeiro em 1940 e, aos 27 anos, foi a
única mulher fundadora do movimento Poema/Processo, acompanhada de Wlademir Dias-Pino e Álvaro de Sá. Para o movimento, a leitura do poema aconteceria por meio da participação
do leitor-operador na movimentação da estrutura do poema
— o processo — que fundava novas possibilidades criativas (SÁ
apud NÓBREGA, 2017, p. 98-99). A artista resume:
a minha expressão, a tendência toda que
me envolve, o meu desejo [...] está ligado à
forma e toda essa linguagem de inscrições.
Muitas vezes eu chamo de escritas. Mas
são escritas que só inscrevem o que está
no meu inconsciente e que as pessoas têm
também pelo repertório das que vão também manusear, vão tentar fazer uma leitura
daquilo que eu tentei passar.
(SÁ apud SILVEIRA, 2008, p. 265)

A obra A corda foi produzida por Neide Sá no ano de 1967 e
exposta pela primeira vez na I Exposição Nacional do Poema/
Processo na Escola Superior de Design Industrial (1967).

Fig. 03 e 04: Obra A corda, realizada por Neide Sá em 1967.
Fonte: site da Galeria Superfície.

No ano seguinte, o projeto interativo foi proposto no evento
Domingos no Aterro, proposto pelo crítico de arte Frederico
Morais no Museu de Arte Moderna do Rio. Em um episódio do
programa Matizes do Brasil, dedicado à artista, ela afirma: “Tudo
era proibido, dizer a palavra ‘liberdade’ já era perigoso. Qualquer
palavra assim que viesse botar uma questão no ar era perigoso,
aí vinha a polícia e retirava. Eu participei do Arte no Aterro, e
foi retirado meu trabalho como subversivo” (2020). Ainda sobre
o episódio, Gustavo Nóbrega, galerista representante da artista,
em matéria da revista Arte!Brasileiros, conta que “a polícia chegou a sequestrar algumas vezes essa obra dela, mas não sequestrava a artista porque não sabia quem era” (2018).
Após um período de quase quinze anos sem expor, a artista passou a ser representada pela Galeria Superfície e a ter sua obra
resgatada a partir da exposição coletiva em comemoração aos
50 anos do movimento Poema/Processo em 2017. Em 2018, A
corda integrou a exposição Mulheres Radicais, na Pinacoteca de
São Paulo. A artista foi convidada pelas curadoras, o que motivou a busca por essa obra, cuja localização era desconhecida por
Neide, mas foi encontrada em seu depósito. No mesmo ano, na
ocasião da abertura da exposição Arte-Veículo no Sesc Pompeia,
houve a remontagem de A corda, e os visitantes eram convidados
a participar, “misturando fontes e interpretações do passado e
do presente” (Catálogo Arte-Veículo, 2018, p. 60).

O poema-objeto Transparência foi elaborado no ano de 1968, e é
composto por três cubos concêntricos de acrílico, posicionados
um dentro do outro, com fragmentos de palavras e onomatopeias dispostas em cada uma das faces dos cubos. A proposta
da artista é que o leitor-operador realize permutações e sobreposições entre as faces, formando palavras diferentes. Em algumas combinações, lê-se: liberdade/crueldade; bang bang/ratata;
guerra/paz; todas críticas ao regime ditatorial militar brasileiro,
recrudescido pela instauração de Artur da Costa e Silva do Ato
Institucional Número 5 (AI-5) no final de 1968.

Fig. 05 e 06: Objeto-poema Transparência, feito por Neide Sá em 1968.
Fonte: site da Galeria Superfície e site Arte!Brasileiros.

Alguns anos depois, em 1972, ainda no contexto do Poema/
Processo, Neide Sá dedicou-se à produção de alguns livros de
artista, dentre eles Gritos e sussurros e Metassignos antropofágicos. Essa é a vertente mais conhecida da produção artística
de Neide e a que a levou à projeção internacional. Gritos e sussurros surgiu das experimentações em laboratório de fotografia, quando descobriu ser possível imprimir a forma de objetos
colocando-os entre o papel fotográfico e a luz do ampliador.
Dessa forma, colava letraset sobre placas transparentes e as
sobrepunha, realizando impressões onomatopeicas. Esses resultados foram denominados fotogramas e sistematizados em
formato de livro no ano de 2014.

De acordo com Margutti, “Nos primeiros livros de artista de
Neide, ela usou onomatopeias ligadas a gritos de dor, funcionando assim como metáforas do sofrimento humano” (2014, p.
79). Assim, é possível fazer uma analogia com o filme homônimo de Ingmar Bergman lançado em 1972 que conta a história de quatro mulheres marcadas por eventos traumáticos que
mostram os medos, segredos e angústias que as acometem.
Para a artista, o livro “manifesta as dores e o descontentamento provenientes da repressão e da censura vigentes”.

Fig. 07 e 08: Fotograma Gritos e sussurros e livro Gritos e sussurros, feitos por
Neide Sá em 1972 e 2014, respectivamente.
Fonte: livro Do poema visual ao objeto-poema.

No caso de Metassignos antropofágicos, Neide estabelece um
diálogo com o Manifesto Antropófago escrito por Oswald de
Andrade em 1928, ao aplicar a ideia da antropofagia a fragmentos de imagens e letras. A partir do recorte e colagem de
imagens que sugerem pessoas se devorando, de letras fragmentadas e aglutinadas e da ilegibilidade e onomatopeias, a
artista cria uma narrativa de deglutição particularmente crítica
ao regime da época, personificada pela imagem do soldado
que esbraveja “AI GRR”. A proposta foi transformada em livro
também no ano de 2014.

Fig. 09 e 10: Recorte/colagem Metassignos antropofágicos e livro Metassignos
antropofágicos, feitos por Neide Sá em 1972 e 2014, respectivamente.
Fonte: site da Galeria Superfície e livro Do poema visual ao objeto-poema.

MANA BERNARDES

Nascida no começo da década de 1980 em uma família de artistas, a relação de Mana Bernardes com a escrita remonta ao
início da adolescência e à condição determinada por uma doença autoimune:
Aos 13, tive a barriga rasgada e aberta, não tinha
outra solução. / Era operar ou morrer. / Antes disso,
foram dois anos de hospitais. Nada de escola, nem
amiguinhos, nem ninho, nem liberdade de corpo em
crescimento e curvas nascendo. / Na verdade, vivi
diarreias, sangramentos, dores. / Uma doença autoimune chamada Crohn atropelando meu corpo. /
Mas tive o encanto de querer estar viva e é sobre
isso que vim falar. (BERNARDES, 2020)
A recuperação de Mana passou pela “cura pela expressão”, com
a proximidade que adquiriu das manufaturas, produzindo inicialmente joias a partir de materiais recicláveis e se envolvendo
em projetos sociais. No âmbito da saúde física, a alimentação
proveniente da natureza e o hábito de cozinhar o próprio alimento se tornaram aliados da artista não somente na vida cotidiana; extrapolaram para a elaboração de práticas artísticas.
Será realizada uma análise de seus manuscritos, o gérmen de
boa parte de sua produção, seguindo a ideia da artista de que
“não existe instrumento melhor para sensibilizar do que a poesia” (2016, p. 24).

Desembrulho poético, de Mana Bernardes, é uma instalação em
processo iniciada em 2009. As primeiras experimentações foram realizadas com caixas de maçã recortadas e montadas em
formato análogo ao de concha e, dentro dessas estruturas, manuscritos de papel Canson tingido e bordado. Mana faz com
que seja necessária a ação do espectador para acessar o manuscrito: abrir a concha de papelão e desembrulhar o poema.

Fig. 11: Instalação em processo Desembrulho poético, iniciada por Mana Bernardes em 2009. Fonte: site de Mana Bernardes.

A continuidade da instalação trouxe a possibilidade de experimentação com outros tipos de materiais. Em 2011, o Desembrulho poético, com o poema A milionária austera, foi escrito
manualmente sobre o suporte de papel kozo, produzido artesanalmente pelo artista Kamori (Katsutoshi Mori), pioneiro na
produção e na pesquisa sobre papel artesanal e plantas produtoras de fibras no Brasil.

Fig. 12: Desembrulho poético com o manuscrito A milionária austera,
feito por Mana Bernardes em 2011.
Fonte: site de Mana Bernardes.

Nos anos seguintes, a artista produz desembrulhos novamente
bordados, agora sobre o papel kozo, dando prosseguimento
à produção de manuscritos que contam com suporte acrílico para parede. É o caso de A mulher do silêncio, em que uma
mulher é surpreendida pela chegada de uma tempestade barulhenta e fecha-se em casa, onde chora porque a tempestade
tomou o silêncio que era dela e ao qual ela estava acostumada.
Em 2015 são produzidas em serigrafia sobre papel kozo 1000
unidades numeradas e assinadas do desembrulho Escrava de
seu tempo, poema que faz parte da performance homônima.

Fig. 13: Desembrulho poético com o manuscrito A mulher do silêncio, feito por
Mana Bernardes em 2013. Fonte: site de Mana Bernardes.

Em razão do lançamento do livro Mana e Manuscritos, em 2011,
a artista Mana Bernardes estreou Desembrulho poético, sua primeira performance, dirigida pela atriz Vera Holtz, na Livraria da
Travessa, no Shopping Leblon. Do segundo piso do shopping,
Mana começa a performance envolta em um vestido tomara-que-caia branco confeccionado por Raquel Davidowicz, em
papel kozo, com poemas serigrafados, despejando um enorme
manto de mesmo material sobre o guarda-corpo em direção
ao térreo, enquanto declama um de seus poemas. Esse figurino/
cenário é composto por vinte metros de papel kozo costurado
e um peso de meio quilo em sua totalidade. Ela circula, então,

pelo ambiente, toma a escada rolante que desce, encarando
em silêncio o público, que se reúne para observá-la. Sobe em
um palco circular branco, onde a ponta do manto pendurado
repousa, e começa a manuseá-lo: sacode para cima, põe o próprio corpo abaixo dele, embrulha-se.

Fig. 14 e 15: Performance Desembrulho poético, feita por
Mana Bernardes em 2011 no Shopping Leblon.
Fonte: Instagram de Mana Bernardes.

Com o acompanhamento musical de Jacques Morelembaum
no violoncelo e do irmão Pedro Bernardes no piano, intercala o recital de poemas longos e outros de poucos versos,
oferece a echarpe de papel manuscrito que compunha o traje a quem queria interagir, tocar ou ler os poemas ali escritos.
O clímax da performance acontece com a leitura do poema
Escrava de seu tempo, que conta a história de uma mulher sobrecarregada. Mana incorpora a temática do poema ao proferir a primeira metade sofregamente, quase em um só fôlego, atropelando as palavras. O ritmo diminui no momento
em que a mulher do poema cai em “choro longo e soluçante”
e toma um coquetel de remédios indicados pelo patrão que
explorava sua força de trabalho como a cura para a angústia.
Ela acorda três meses depois, atrasada para o trabalho, mas
não consegue desempenhar as funções de secretária por desaprender a falar durante o período desacordada. É somente
quando encontra um dicionário velho e reencontra as palavras que angústia é superada. Toda a atmosfera construída
durante a performance se dissipa, e Mana ascende para o
segundo piso pela escada rolante.
A performance também foi realizada em momentos posteriores, como em 2018, no restaurante vegetariano Org Bistrô, onde a artista foi acompanhada pelo marido e músico
Marcelo Jeneci tocando acordeon, em uma “performance
coletiva degustativa”, que envolvia gastronomia consciente e
artes. Outra ocasião foi o festival LivMundi, em 2019, promovido pelo movimento de impacto socioambiental homônimo
nas escadarias do Parque Lage, em que Mana dizia os poemas
em um megafone acompanhada pela percussão tocada pela
artista Paula Guinle.

Fig. 16 e 17: Performance Desembrulho poético, feita por Mana Bernardes no .Org
Bistrô e no Parque Lage em 2018 e 2019, respectivamente.
Fonte: Instagram de Mana Bernardes.

OracuAlho é uma obra participativa e de processos. A artista,
desde encontrar as cascas de alho que serão usadas como suporte para a palavra manuscrita até prepará-las, elege palavras
e as materializa nas cascas, para então acondicioná-las dentro
de duas lentes de cristal que se fecham. Ou, nas palavras da artista, em uma publicação no Instagram, em 2015, “Enchi todas
essas cascas de palavras. Durante essa temporada de meses
aqui dentro fiz isso, depois prendi esses vocabulários em lentes
de cristal. Essas lentes são tão sinistras que pude enxergar as
paredes por dentro dos embolsos de alvenaria”.

Fig. 18 e 19: Preparação e obra OracuAlho, concebida por
Mana Bernardes em 2013. Fonte: site de Mana Bernardes.

OracuAlho é utilizado como um oráculo, onde as previsões se
revelam a partir da sucessão de cascas manuscritas retiradas
das lentes. Em sua conta no Instagram, Mana propõe em uma
publicação: “Monte sua frase”. Em outra publicação, a fotografia
das cascas de alho com as palavras “esplendor”, “estado”, “organismo”, “grandeza” e “papel” são transformadas na frase “Seja o
estado esplêndido o papel e o organismo da grandeza”. A obra
esteve na exposição Ocos na Galeria Amparo 60, em Recife
(PE), em setembro de 2013, e é incorporada na performance
TransLúcida.
Também dirigida por Vera Holtz é a performance TransLúcida,
que Mana define como “uma mistura de transe com lucidez”. Na
ocasião da ocupação no Gabinete Duilio Sartori, em 2017, Mana
usava um vestido de cascas de alho, acompanhada de Marcelo
Jeneci tocando acordeon e vestido com um manto de cascas de
alho. Deitada no chão, recebeu uma chuva de cascas jogadas por
Jeneci e Vera Holtz, e o espaço tinha as paredes recobertas de
manuscritos em papéis artesanais feitos por Kamori.

Fig. 20 e 21: Performance TransLúcida no Gabinete Duilio Sartori
em 2017. Fonte: Instagram de Mana Bernardes.

Alguns meses mais tarde, a performance foi realizada no encerramento da mesa sobre Igualdade de Gênero, no Seminário
Comida e o Feminino, parte do Festival Virada Sustentável Rio,
ocorrido no Museu do Amanhã. De cócoras no palco, rodeada
de manuscritos pelo chão, Mana repete a frase “Salsicha perdigão quilo R$ 1,99, só até quarta” com cada vez mais veemência, incitando o público a formar um coro com a propaganda
típica de supermercados brasileiros. Deita-se no chão, recolhe
cascas presas em seu cabelo, leva-as a boca, cola sobra a testa,
incorporando a legenda de uma publicação no Instagram: “na
#performancetranslúcida fico vestida de cascas de alho até o
odor tomar o espaço e manifestar o quanto sinto”.

Fig. 22: Performance TransLúcida no Museu do Amanhã em 2017.
Fonte: Instagram de Mana Bernardes.

CONSIDERAÇÕES

O caráter político que atravessa a existência de Mana Bernardes e Neide Sá enquanto mulheres e enquanto artistas é uma
das convergências que as aproxima, sendo necessário considerar também as particularidades de suas vivências pessoais
para a compreensão das nuances de suas produções. Para tal,
foi necessária a seleção das obras considerando o uso dado à
palavra, suas combinações e fragmentos, a análise das narrativas individuais contidas nas peças, suas trajetórias nos circuitos
de arte, a diversificação de suportes, técnicas e materiais que
as compunham. Dentre as possibilidades de relações e diálogos entre as obras elegidas, destaca-se a aproximação entre as
produções, como é o caso do tratamento dado à participação
do espectador como parte da obra e o uso da transparência
em outros casos. A potencialidade das críticas e provocações
à sociedade – seja a denúncia de Neide perante a censura e a
repressão provocadas pelo regime ditatorial militar seja o ativismo de Mana contra a crise socioambiental – ressalta a relevância dessas artistas mulheres para a história da arte brasileira
recente.
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A INFLUÊNCIA DAS
GRAVURAS DE THÉODORE
DE BRY NA CONSTRUÇÃO
DO IMAGINÁRIO SOBRE O
INDÍGENA
Raysa Ortiz Blyth1
RESUMO: Este ensaio foi desenvolvido como um recorte de
uma pesquisa de catalogação que realizei no acervo de obras
raras da Fundação Biblioteca Nacional. Dentre os itens catalogados, destacam-se as ilustrações presentes em Americae tertia
pars, pertencentes à coleção Les Grands Voyages. Essas imagens,
atribuídas ao gravurista belga Théodore De Bry, sempre despertaram um grande interesse histórico, mas também revelam
ideias que ainda transitam nos atuais discursos sobre os índios.
Nesse sentido, o objetivo desta investigação é reconhecer os
processos que se deram na construção da representação do
corpo indígena no século XVI e comentar brevemente as suas
projeções no imaginário brasileiro mesmo depois de séculos.
Palavras-chave: Théodore De Bry; gravuras; livros raros;
índios.
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Grandes invenções só o são por causa de grandes demandas.
Foi nesse tipo de cenário que a imprensa de tipos móveis de
Johannes Gutenberg surge como uma maneira de otimizar a
produção livreira no Ocidente, bem como logrou às ilustrações
um novo status. Apesar de dialogarem com os textos, as gravuras veiculadas nos livros adquiriam certa autonomia, ou seja,
elas por si só já carregavam mensagens que não constavam nas
palavras. A credibilidade dessas mensagens, portanto, apoiava-se no prestígio do livro e em elementos presentes nas imagens
que conferiam verossimilhança ao discurso. Tudo isso baseado
na percepção que se tem do Outro. Isso foi fundamental para a
construção de saberes imbuídos de subjetividades que atravessam não só o tempo, mas questões culturais, sociais e políticas.
Dessa forma, a construção do imaginário sobre o índio no Brasil foi sustentada por uma protoetnologia que vinha ganhando
fama na literatura de viagem quinhentista e pela difusão dessas
informações através do aumento da circulação dos livros e gravuras. Como bem comenta Ronaldo Vainfas, nesse momento
incipiente:

Foi com originalidade que Michel de Certeau viu
na literatura de viagem quinhentista (e diria, mais
amplamente, nas representações europeias sobre o
Novo Mundo) o esboçar de um saber etnológico, os
primeiros passos de uma disciplina que, fundada em
1836, se dedicaria a investigar, reconhecendo-o como
diferente, o Outro cultural. (VAINFAS, 1995, p.24).

Uma das referências nesse tipo de literatura está presente na
Fundação Biblioteca Nacional, e é conhecida como Les Grands
Voyages. Essa coleção foi atribuída ao gravurista Théodore De
Bry (1528-1598) e compreende onze partes publicadas em
quatro volumes onde estão documentadas as experiências, nas
Américas, de viajantes como Hans Staden (1525-1576) e Jean
de Léry (1536-1613). Não surpreende, portanto, a presença
parafraseada e generalizada de alguns trechos de Léry em Historia navigationis in Brasilian quae et America dicitur (1° edição,
1586) na edição de 1592 de Les Grands Voyages1. Esse dado
revela o projeto da coleção de Bry como uma atualização de
conteúdos antes já veiculados, não somente em relação às histórias, mas também às imagens. No livro Americae tertia pars
de Les Grands Voyages, as gravuras de Bry também têm suas
reminiscências, que vêm tanto daquelas encontradas no livro
de Léry quanto do repertório da tradição artística europeia2.

1

Há divergência de informações. De acordo com o catálogo da Biblioteca
Nacional da França, a edição de 1592 pertence ao volume II, enquanto Sérgio Milliet
afirma que a edição de 1592 pertence ao volume III.
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Também desenhista e ourives, Théodore de Bry nasceu em Liège, Bélgica, em
1528, e faleceu em Frankfurt, Alemanha, em 1598. Embora haja poucas fontes sobre
sua vida, sabemos que viveu em Frankfurt e lá se tornou editor, trabalhando também
por muito tempo na Inglaterra. Esses são os lugares de que temos nota de sua passagem, no entanto, outros autores mencionam que Bry nunca esteve na América.

Em Americae tertia pars, comenta-se a partir da ótica do viajante europeu os aspectos culturais e físicos dos nativos bem
como características paisagísticas observados nas terras do
atual Rio de Janeiro. As gravuras, nesse livro, aparecem como
um artifício essencial na construção do imaginário sobre o
indígena, considerando sua capacidade de dialogar com subjetividades. Isso significa que, para além de revelar informações implícitas nos textos, as imagens também delatam que
Théodore De Bry nunca esteve no Brasil. De acordo com
Michel Bryan, há nas figuras de Bry uma grande influência do
gravurista alemão Hans Sebald Beham (1500-1550); de fato,
apresentam semelhanças tanto na composição quanto no desenho (BRYAN, 1816, p.195). Isso é mais evidente se compararmos a gravura A morte e a mulher, de Beham (Fig. 01), com
a figura do lado direito inferior no frontispício de Americae
Tertia Pars (Fig. 02) .

Fig. 01. Hans Sebald Beham. A morte e a mulher. 1540. Gravura em metal.
Fonte: Warburg, banco comparativo de imagens-Unicamp.

Fig. 02.Théodore De Bry. Sem título, 1592. Gravura em metal.
Fonte: Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

Em contrapartida, Henry Keazor considera que Bry tenha se
baseado apenas em suas próprias pesquisas etnográficas enquanto desenvolvia suas figuras (KEAZOR, 1998, p.132). A afirmação de Keazor, entretanto, equivoca-se em alguns sentidos.
Vale mencionar que a etnografia ainda não existia durante o
século XVI. As próprias gravuras de Bry, no caso específico
de Americae tertia pars, não correspondem à premissa de uma
pesquisa particular (dita etnográfica) quando postas lado a lado
com as imagens presentes no repertório artístico europeu da
época. Ao buscar paralelos iconográficos, observa-se que não
há nada de muito diferente entre, por exemplo, uma escultura de Praxíteles (Fig. 03) e os tupinambás no frontispício de
Americae tertia pars (Fig. 02), haja vista, sobretudo, a posição
sigmoidal dos corpos em questão e a disposição dos membros
de cada um.

Fig. 03. Praxiteles. Hermes com Dionísio menino, séc. V a.C.
Fonte: International Olympic Academy.

Expandido esse exercício comparativo de imagens para as composições, identifica-se até mesmo temáticas muito familiares aos
olhos europeus. Ao observar com maior atenção a gravura da
página 126 (Fig. 04) de Americae tertia pars, logo se percebe que
há, ali, qualquer coisa de semelhante com a temática do Cristo
morto. Nesse sentido, uma grande quantidade de imagens que
eram produzidas pela Europa acerca da Lamentação de Cristo
seria particularmente parecida com essa específica composição
de Bry. Exemplificando, a pintura de Petrus Christus (Fig. 05),
datada do século XV, apresenta a figura do Cristo ao chão,
cuja cabeça encontra-se amparada
por um homem e seu
corpo está ladeado por mais outras personagens que também
lamentam sua morte. Da mesma forma, isso ocorre na gravura
da página 126 (Fig. 04), embora o contexto seja diferente e as
personagens também3.

Fig. 04. Théodore De Bry. Sem título, 1592. Gravura em metal.
Fonte: Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.
3
Não se sabe exatamente quais as referências de Bry, no entanto, nota-se que
partiu de uma tradição iconográfica bem estabelecida.

Fig. 05. Pintura de Petrus Christus. A lamentação, cerca de 1450.
Fonte: Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque.

Diante disso, até para Keazor as gravuras de Bry não refletem
a intenção de reproduzir fielmente a imagem do indígena, afinal, nem poderiam, pois o artista nunca teve a oportunidade
de observá-los de perto (KEAZOR, 1998, p.132). Evidentemente, os corpos representados nessas gravuras em momento algum nos revelam traços étnicos, pois apenas emulam cânones
da representação do corpo na cultura humanística, produzindo
um esquema generalizado da ideia de índio no Brasil. Os itens
identificados como pertencentes à cultura tupinambá, como o
maracá 4, foram acrescentados às imagens a partir de referências
também encontradas nas gravuras de Historia navigationis in Brasilian. No entanto, encontram-se deslocados, funcionando apenas
como uma espécie de armadilha retórica. Isso significa que o
índio, portanto, passaria a ser submetido à invenção de uma categoria generalizada que não dava conta da complexidade de sua
existência enquanto ser cultural e social. Além disso, o recurso
visual dos itens presentes na cultura tupinambá utilizados servem
como um marcador na identificação do grupo indígena em questão, mas submetidos ao discurso do homem selvagem, bárbaro,
que precisa ser evangelizado. Saltando alguns séculos adiante e
parando no XIX, pintores da Academia Imperial de Belas Artes
fariam uso das gravuras de Theodore de Bry como referência
para os seus trabalhos. Como exemplo, temos a tela Nóbrega e
seus companheiros (Fig. 06), cuja autoria atribui-se ao pintor Manoel Joaquim Corte Real.
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Objeto utilizado em cerimônias pelos tupinambás.

Fig. 06. Pintura de Manoel Joaquim Corte Real. Nóbrega e seus companheiros, cerca de 1843.
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.
Fonte: fotografia de Raysa Blyth.

A peculiaridade dessa questão, entretanto, reside na indissolução de algumas dessas ideias no tempo. Embora por muito
tempo se falasse de dois tipos de índios, o dócil e o selvagem,
esses dois parecem ter se fundido numa categoria mais abrangente e pejorativa: a de primitivo. Verifica-se que, de maneira
geral, ainda na atualidade, o dia do índio nas escolas de ensino
primário é marcado por atividades em que as crianças pintam
desenhos esquematizados da figura do índio, usam cocares
e pouco discutem acerca de sua participação na sociedade.
Entra em pauta, por consequência, a ausência dos debates
acerca da dinamicidade da cultura. Os europeus deixaram de
usar perucas brancas, anáguas, corpetes e culotes, mas o índio “de verdade” (e sem plural) ainda é entendido pelo senso
comum como aqueles que conhecemos nos livros de colorir,
nas pinturas antigas e nas ilustrações dos livros de época. Todos esses processos que transformam os modos de viver e de
ver o mundo são comuns a todas as comunidades, no entanto,
o que permeia entre a sociedade é uma concepção de progresso tecnológico que é entendida como oposta aos modos
de viver dos índios.

Tudo isso é parte de um processo que vem de longa data, que
se soma e se adapta às outras formas de compreensão do
mundo, mas que pouco se desconstrói. As gravuras de Bry,
contudo, são como arquétipos desse processo. Elas enganam
o olhar e a mente leigos, convencendo-os a partir de artifícios
visuais. Por consequência, o imaginário que se formou a partir dessas gravuras consolidou muitos estereótipos, estigmas
e falácias sobre a cultura indígena não só pela Europa como
também no Brasil. Isso se arrastou através do tempo a ponto
de ainda se falar em índio como uma categoria genérica, ignorando as particularidades de cada grupo. Além disso, seus modos de viver são constantemente criticados pelos que estão
fora desse meio, pois acredita-se que um índio somente o é
se sua imagem estiver cristalizada naquela do século XVI, desenvolvida e pensada por um homem que tentava representar
o Outro sem nunca o tê-lo visto. Aos olhos do colonizador, o
índio deve ter aquela mesma aparência desnuda, paramentado de penas e urucum, ser o arquétipo do homem selvagem
e não pode usar um celular.
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O SISTEMA DE ARTE INDÍGENA
CONTEMPORNEA COMO
ARMADILHA CONTRACOLONIAL
Sara Matos de Souza1
RESUMO: Este ensaio será debruçado por noções das imagens do não-sistema da arte indígena contemporânea nas
entranhas da cultura brasileira colonial a partir dos ensaios
e entrevista do artista múltiplo, escritor e produtor cultural
do povo Makuxi, o renomado Jaider Esbell (1979-2021), e a
artista Daiara Tukano (1982) do povo Tukano, ofertada para
a Revista Arte & Ensaios em abril de 2021. Desse modo,
com embasamento conceitual e foco teórico, pretende-se
costurar compilações com os textos em seus blogs/websites
e buscar cruzar uma ponte imaginária, porém real, com o
circuito degradado, mercadológico e implantado da arte
não-indígena pós-moderna. O objetivo é pontuar a ideia de
um não-sistema como uma forma de estipular os valores
da arte indígena e distingui-los da concepção hierárquica e
enraizada da selva de pedra do circuito de arte, que favorece
a burguesia majoritariamente branca.Bruno Latour, Donna
Haraway, Els Lagrou e Ailton Krenak.
PALAVRAS-CHAVE: Arte Contemporânea; Arte Indígena; Sistema de Arte
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Figura 1. A conversa das entidades intergalácticas paa decidir o futuro universal da
humanidade, 2021, acrílica e posca sobre tela, 112 x 232 cm.
Fonte: PIPA Prize.

A arte indígena contemporânea mencionada por Jaider Esbell
nos traz cintilantemente a motivação de uma substância de
rubrica para o que antes não tinha nome e teve a sua essência
ofuscada, aniquilada historicamente e, que carrega uma remenda, resquícios, ausência, falta, buraco, até o momento, uma
assinatura para se ver pertencer ao que podemos pensar em
materializar como uma determinada racionalidade, ao que o
mesmo nomeia de “lógica”. Em suas palavras: “Botar isso tudo
num sistema porque aí conseguimos sinalizar um princípio, uma
conexão de gênese e um sentido que não se dissocia da sua
lógica, da sua aplicabilidade”.
Se analisarmos com as lentes de fora do espaço cibernético em
que foi realizada a entrevista, para além da vasta gama de fios e

computadores interconectados, emaranhados, em baixa conexão e com interferências externas que provocam os ruídos nos
diálogos remotos nas redes, é inevitável não percebermos que,
para além do ambiente virtual, existe também uma lacuna e um
distante na informação e na comunicação, os polos da língua
materna colonizada e as suas traduções com chiados. (Des)
encontros nas questões relacionais sociais e culturais que se
limitam, segregam e confundem, muitas vezes, com um pensamento binário, como as noções das palavras e seus significados
primitivos.
Ao contrário do que conhecemos como um sistema de arte
que se alimenta de outro sistema capenga que tem o número
como fator principal, o pé na tábua, o motor a todo vapor, de
maneira que muitos profissionais da área da cultura, assim como
diversas outras áreas, são atropelados e atropelam, passam por
cima dos outros desenfreadamente ou simplesmente seguem
com a (i)lógica do sistema 24/7 herança de invasores brancos,
apesar disso, o sistema sobre o qual o artista nos convida a
refletir está relacionado com o deslocamento, as oscilações e
as mutações da matéria do indivíduo de passagem no mundo
terreno e a universos totalizantes.
Em dado momento, ele afirma: “Na sociedade indígena, todos
são artistas”, inclusive, este se tornou o título da entrevista. Esta
imagem me endereçou ao conceito de teoria do conhecimento
do autor Jorge Albuquerque Vieira, que, em uma conferência,
traz o questionamento de que a arte pode ser trabalhada por
todos os seres humanos e não humanos, de que todos os seres
vivos têm a capacidade de estimulá-la: “A arte é uma estratégia

evolutiva e adaptativa da espécie humana e de toda a espécie
viva também, não só nós. Todas as coisas vivas recorrem a algum critério artístico pra poder sobreviver”.¹1
As fissuras pelas buscas, o sofrimento, a ânsia, a desolação acompanham e estão ligados diretamente ao cerne daquilo que faz
navegar e naufragar, bate mais forte nos ossos e faz transbordar
em desejos plurais de modos de criação e/ou cocriação, especialmente na união dos fazeres indígenas e as práticas artísticas,
a ponte do território do sensível com o mundo cósmico, com
o inconsciente e os sonhos enquanto acordado. Aquilo que é
cego, mas guia, e que nasce das incompreensões é o que move
os calcanhares a planejar e infiltrar em armadilhas contracoloniais
e isto é uma forma de não haver forma, hackear as estruturas,
reprogramar as instituições e remover as instalações de fábrica.
Podemos ter uma visualidade a partir de:
Os corpos de água possíveis estão cada vez mais escassos e distantes. Essas distâncias e escassezes são
o componente “contemporâneo” entre aspas pois
já sabemos que estamos no pós-tudo.
Mas ainda serve o termo, pois ainda não se pagaram
totalmente estes rastros e ainda há luz para ser mirar, deste ponto. Esses elementais da natureza hoje
chamados de artista indígenas por hora também experimentam as duplas águas turbulentas das incompreensões. Há de se fazer o percurso entre os lagos
e para fazê-lo prescinde um movimento. (ESBELL,
2020, )

1
Albuquerque Vieira, J. (2010). Teoria do conhecimento da arte. Revista Música
Hodie, 9(2). Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/musica/article/view/1108

Este debruçar no colo da existência e hackear fora do ambiente
cibernético as instituições físicas e virtuais, reinventar proposições de intervenção e esboçar o corpo físico no mundo natural
é no mínimo um desafio que semeadores do pensamento e
vendedores da dúvida como Jaider Esbell estão cultivando a
liberdade, o tecer e a restauração, o esperançar e a vida em
sua totalidade, agindo contra os filtros viciados e os lixos da
parafernália da civilização, do Homo faber, a espécie de fábrica,
da obsolescência programada, do acúmulo, da soberba e da
visão periférica miúda.
A perspectiva dos povos originários, como em particular do
povo Makuxi, parentes de Makunaima, é de uma visão em amplitude que ultrapassa o bem e o mal, em dimensão incalculável
e em redes horizontais, verticais e transversais, integrando a
natureza interior e a natureza exterior como parte de um sistema em simultânea desconstrução e construção.
A arte indígena contemporânea (AIC) não é uma sigla teórica.
Ela vem como um miolo gradiente de reconfiguração, uma manifestação intensa e delicada em resposta aos efeitos colaterais
do agora em frente ao aglomerado de toda a história da arte
frequentada predominantemente por homens brancos, das
políticas cruéis e violentas como a exploração, a opressão e a
invasão de terras, a monocultura, o agronegócio, a mineração,
a exibição de fetiches, da catequização do “índio” e, consequentemente, do genocídio.

Para além de legitimar e adquirir o reconhecimento roubado
pelo apagamento de gênero e de etnia, a AIC é “um sistema
extremamente complexo de visibilização de pluralidades” ²2,
um movimento de restabelecer o plano que já foi arquitetado,
nadar contra a correnteza estando na correnteza, nas mesmas
águas manchadas de resíduos coloniais; é sobretudo um dispositivo estrategista, que é ativado e reluz como uma arma de
externalizar as subjetividades, os desejos, as imaginações, os sonhos, os pensamentos e as memórias de existências silenciadas;
expansão de nutrir e devolver a terra a sua fertilidade.
Para o esticador de horizontes Jaider, a pessoa artista vem do
lugar de mesclar o eu sujeito com o ser artista, partindo da
premissa de que não há ramificações ou segregação social da
vida cotidiana com a vida particular; o ser artista é um sítio
aberto e em constante abertura, em curso efêmero e infinito,
pois não há uma estrutura definida ou uma compreensão linear
no espaço-tempo de início, meio e fim, ou mesmo um fator
biológico de gestação, vida e morte. Existem camadas de realidades em mutações, em diversas escalas, volumes, texturas e
odores que se correlacionam.

2
A Arte Indígena Contemporânea como Armadilha para Armadilhas, texto
de Jaider Esbell publicado no seu blog Galeria Jaider Esbell. 9 jul-2020. Disponível em:
http://www.jaideresbell.com.br/site/2020/07/09/a-arte-indigena-contemporanea-como-armadilha-para-armadilhas/ Acesso em: 19, out. de 2021.

Embora a trajetória do artista múltiplo e pesquisador intermundos tenha sido por vias convencionais de emprego formal
como auxiliar técnico em uma estatal de energia elétrica, ele
refere-se a um estímulo para além da vitrine pública, status,
vocação profissional e/ou atividade remunerada. Desenha uma
área para trilhar caminhos viáveis de serem seguidos e/ou abandonados, (re)distribuir os seus conhecimentos livres por onde
seus calcanhares percorrerem e, entregar especialmente ao
povo Makuxi os frutos de seus desdobramentos, tendo como
função a tradução dos mundos, das riquezas imateriais, da troca
de saberes. Como é afirmado em:
Porque para as sociedades indígenas, quem sai da
aldeia deve voltar com alguma coisa, deve dar um
retorno, alguma resposta, porque para nós os mundos não se desintegram assim tão facilmente. Não
existe essa de “cortei relações com a aldeia, não sou
mais isso”. Por mais longo que o bordejo do parente
possa parecer, ele nunca vai estar exatamente além
dessa ligação que não chega a ser um compromisso,
mas é uma conexão.
(ESBELL, 2021, p.22)
Sobrevoa seja através de seus tempos e cosmologias intercalando o processo de dar sequência ao que os seus parentes mais
velhos, os antepassados, um dia começaram, ou por reverberações de uma autoanálise da comunidade, tratando de uma
aliança de velejar pelas águas de suas origens; é uma espécie
de corrente elétrica que está em seus ossos, sangue, em seu

DNA e isto é preciso ser disseminado entre os antropólogos,
curadores, críticos da história da arte, nas academias, nas escolas, na sala de espera do hospital, na fila do supermercado,
na corrida com o motorista do uber, na mesa do almoço em
família de domingo.
As reflexões da autoanálise da comunidade surgem como uma
transição e ampliação nos modos de se rever, entrecruzar, compreender e de reinventar as suas coexistências nesses mecanismos
que estão sendo (de)formados, a ponte feita para dentro, com
caminhos em transmutação entre os povos, na base do enfrentamento, do fortalecimento, da partilha e do avizinhamento gerando
um novo organismo coletivo. Dito isto, a artista e educadora Daiara Tukano nos convoca a iluminar a virtualidade da consciência, de
que, de uma visão micro, porém, que se respinga em correntes do
macro, ainda somos engolidos pelos dentes e garras do bicho-humano em seu casamento falido, sem divórcio previsto com o sistema que visa ao lucro acima do bem social. A Daiara nos salienta e
nos conduz à noção institucional de que, por trás de um mercado
que promove e vende as obras de nomes de povos originários,
há uma rede de falhas empobrecida, rasa, superficial do sistema
dominante em relação à arte indígena se reproduzindo a partir do
pensamento oco brasileiro de fazer uma reflexão de si, da cultura
brasileira, do país, através do autorracismo e do autoetnocídio.
A cultura brasileira tem uma fixação pelos cenários horripilantes,
um fetiche viral da humilhação, da tragédia, da miséria, da tortura

e da violência, seja nos noticiários de telejornais, nos gêneros literários e do cinema seja em sua própria história. O sofrimento e
a barbárie são os que mais lucram, o que mais temos prazer em
consumir. As notícias ruins são as que mais circulam. Quase ninguém está interessado em quantas aldeias as vacinas da covid-19
chegaram, qual o percentual de vacinados ou sobre a autonomia
de artistas como Daiara Tukano, Jaider Esbell, Denilson Baniwa,
Naine Terena e Gustavo Caboclo no patrimônio de arte e cultura.
Eles estão mais interessados nas notícias das crianças que foram
sugadas pelo maquinário dos garimpeiros, em quantas vidas foram
ameaçadas e, de fato, eliminadas nos acampamentos e também de
histórias como as de Moema.
Além disso, o termo AIC está ligado à ideia de uma crítica institucional, das galerias, dos museus eurocêntricos enquanto papagaios
que imprimem o mais do mesmo em suas gaiolas fechadas, porém,
quando abrem espaço e as portas para o patrimônio brasileiro, os
indígenas não são os reais protagonistas. Representar armadilhas
para capturar armadilhas é a ação de inverter os papéis e se performar enquanto caçador, dar o bote em efeito manada, comandado pela força e mãos coletivas, as perseguições, os rastreadores
e as arapucas posicionadas no chão da selva de pedra do circuito
de números do sistema de arte dominante; a AIC corresponde
a um sistema autônomo que emerge na horizontal, no sentido
de estabelecer, aplicar os próprios códigos, normas, condutas e
um sistema autoconsciente como instrumento de pensar os seus
próprios símbolos, métodos e táticas.

No contexto de crise sanitária da covid-19, aprendemos pouco
a pouco a como enfrentarmos o inimigo invisível e a combatermos diariamente o sucateamento das universidades públicas, do
conhecimento científico e tecnológico e termos que renovar, dar
um upgrade, fazer com que circule a fonte de energia para continuarmos trabalhando em pesquisas de arte e cultura, desmentir
as fake news de “pregadores do apocalipse” ³3, de negacionistas,
antivacinas e falsos moralistas que estão correndo na frente, no
poder, pilotando a história há mais de quinhentos anos.
No mesmo átimo em que nos defrontamos com o sistema de
saúde em colapso e os cemitérios superlotados, não temos
tempo para pararmos e sentir a dor de um luto que é coletivo.
A Terra não parou, a sociedade do 24/7 nos tornou em máquinas-humanas, corpos automatizados com engrenagens no
lugar do cérebro, com fios e placas defeituosas internalizadas
ao invés dos órgãos. Não podemos viver o luto pois a vida não
pode parar, nem muito menos concretizar o ritual de vermos e
nos despedirmos de entes queridos. Assim como Jaider Esbell
perdeu a sua mãe devido ao vírus, muitos familiares foram acometidos pelo genocídio que tem as mãos das políticas públicas
do Estado sanguinário.
Não somos mais o Homo sapiens, somos o Homo faber. O
Homo faber é uma espécie mercadológica, da produção em
série, da fabricação. Esta espécie traz a camada neurológica
e física do corpo humano como máquina, como o pai e ao
mesmo tempo filho da eletricidade, que está sempre ligado nos
3

KRENAK, Ailton. O Amanhã Não Está à Venda. Rio de Janeiro:
Companhia Das Letras, p.7. 2020.

220 volts. São alucinados em estado de cólera, no cio com

os seus totalizantes efeitos da condição de ser sempre configurados além das ferramentas de fábrica. Neste sentido, faço
menção a uma entrevista do Ailton Krenak ao Itaú Cultural,
em 2016, em que o mesmo esboça a imagem desse “além”.
Ele diz que nós somos a civilização de fabricantes, aponta para
o nosso comportamento ocidental hiper acelerado e salienta
que a qualidade foi substituída pela quantidade, ou seja, substituímos cada vez mais a espontaneidade da fruição pela dureza
dos eletrônicos e das máquinas entendidas como inteligentes.
Um escritor tem que estar sempre escrevendo livros, caso
contrário, ele será cobrado por isso; se ele não se vender, se
render a se comportar como a linha de série mercadológica,
selo da sociedade ocidental, da produção em série, da manufatura, do gesto repetitivo e apressado, há alguma coisa fora
da realidade da (i)lógica do 24/7. Porém o mercado de hoje
obriga estes escritores a publicarem em série, até porque, em
época de eBooks, os livros físicos não vendem mais. Como
consumidor ou criador de anúncios, de conteúdos digitais, se
não tiver uma conta no WhatsApp, atualizar o feed do Facebook, fizer publicações diárias no Instagram, tiver assistido à
última trend do TikTok, opinar sobre os últimos acontecimentos no Twitter e não tiver o seu nome nas hashtags, você deve
estar tentando fugir do governo, o que pelas circunstâncias
impostas não seria má ideia.

O mercado obriga esses escritores a publicarem em série;
como qualquer outra profissão, os artistas são pressionados a
estarem o tempo inteiro sendo criativos, inovadores, aplicando
ideias novas, projetos. São cobrados o tempo todo por isso; e
quando há de ser imposta a regra obrigatória do “todo”, há
também o nada, pois nos momentos de ócio está a fonte para
a inventividade. Me refiro aqui ao grupo de artistas em geral,
escritores, músicos, dançarinos, atores, artistas plásticos, etc.
Estão inseridos nesse sistema da sociedade que não dorme, da
população do 24/7 que toma remédio para ficar acordado, que
vira a noite trabalhando e acorda respondendo a caixa de e-mails,
passa o dia com olhos vermelhos, olheiras e mergulhados na
xícara de café. Tomam remédios que privam o sono, remédios
que devolvem o sono, controlam o tesão, a fome, a liberdade
de expressão, a geografia e agora controlam os corpos físicos
para que sejamos dependentes de seus vícios. Dependentes dos
vícios da sociedade que não dorme, não pausa, não cria, não
tem imaginação e não sonha. Estamos inseridos nesse sistema
autoexploratório, alguns com nivelamentos mais abaixo, acima
ou imersos em contemplação, mas todos estamos a naufragar.
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Sema
Bacharel em Artes Visuais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
atualmente cursa o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Artes da
mesma instituição. Integrante do projeto de pesquisa Arquitetura de Artista:
a construção de poéticas contemporâneas, dirigido pela artista e professora
Malu Fatorelli, dos projetos de extensão A imagem fora, dirigido pela artista e
professora Analu Cunha, e Experiências Indiciais, dirigido pela artista e professora
Inês de Araújo. Pesquisa a relação dos estudos cuir/queer com as Artes Visuais,
a metalinguagem da videoarte e questões do artista enquanto profissão. Já
participou de exposições na Galeria Anita Schwartz, no Centro Municipal de Arte
Hélio Oiticica, na Galeria Oásis, no Centro Cultural Phábrika, dentre outros.
Contato: artistasema@gmail.com // artistasema.wordpress.com

“Hoje me sinto mais solitária do que ontem.”
Lygia Clark, Carta a Mondrian (1959)

Querido Leonilson, uma vez vi um trabalho seu no Parque Lage, era
um grande pano com um bordado escrito “Leo não pode mudar o
mundo porque os deuses não admitem qualquer competição com
eles”. Gostaria que naquele momento o pano se desprendesse da
moldura e me abraçasse, cobrindo meu corpo inteiro. Talvez seja
essa a sensação que tenho em relação a toda a sua obra. Se você
pudesse ter noção do legado que deixou… gostaria que um dia os
estudantes de artes falassem do meu trabalho com o mesmo carinho que falam do seu. Você conseguiu a façanha de não ser apenas
apreciado, mas também amado pelas pessoas. E, embora muitos que
conviveram contigo falem que você era uma pessoa ácida e sarcástica, acredito que isso de maneira alguma contradiz a delicadeza e a
vulnerabilidade que eu e tantos outros enxergamos em seu trabalho.
Você me ensinou a transformar a minha vida pessoal em matéria-prima de meu trabalho artístico, e a não ter medo de mergulhar fundo
na minha própria intimidade. O que mais eu faria com toda essa
frustração e insegurança? Isso atribui uma certa autenticidade à obra,
não? Como se nenhuma outra pessoa no mundo fosse capaz de fazer
aquele trabalho daquela maneira. Eu queria a empatia e o carinho das
pessoas também. Eu queria contar histórias e ser protagonista delas.
As pessoas geralmente se importam e torcem por protagonistas.
Mas aí o ato de compartilhar essa intimidade se tornou um fardo
pesado. A cada exposição um pedaço de mim ia embora. Eu sentia
a necessidade constante de justificar tudo. E como falar do meu
trabalho sem falar de quem eu sou e enfrentar as consequências
dessa escolha? Não houveram mais limites saudáveis entre a minha
prática artística e a minha vida pessoal. Eu estava trazendo cada vez
mais à tona questões ainda mal resolvidas dentro de mim. Eu poderia
esperar elas se resolverem, mas não há realmente garantia de que
isso ocorra. E o trabalho artístico, em vez de me ajudar a lidar com
elas, na realidade, parecia exigir de mim posicionamentos e certezas
imediatos.
Acredito que eu e você compartilhamos, além do signo de Peixes, o
sentimento da solidão. Lembro que, em minha adolescência, o maior

problema da minha vida era ser bicha. Com o passar do tempo, meu
processo de autodescoberta me permitiu experimentar uma liberdade que resolveu esta questão, enquanto o posto de maior problema
da minha vida era ocupado pela solidão de ser bicha. Hoje tenho
consciência de que este aspecto foi determinante para grande parte
das decisões que tomei em minha vida adulta em relação a quais caminhos eu deveria seguir a partir de então. A solidão começa quando
sofremos discriminação por não atendermos às expectativas normativas da sociedade, mesmo quando somos inocentes demais para
entendermos quem somos, e continua quando precisamos reprimir
nossas identidades porque sabemos que temos muito a perder.
Você uma vez disse, em seus diários gravados em fita cassete, que
você não era uma bichinha, e que tinha certeza da sua masculinidade. Isso chamou minha atenção porque criou um conflito geracional
entre nós. Compreendo que essa afirmação pode ser vista como
um comentário inofensivo, próprio de um pensamento em voz alta
de alguém em sua intimidade, ou mesmo um produto de seu tempo,
quando o termo “bichinha” carregava um estigma muito maior. Um
olhar mais atento pode perceber que ainda hoje muitos homens gays
cisgêneros gostam de afirmar uma superioridade masculina normativa que os diferencie das viadas e bichas afeminades. Contudo, senti
nessa fala um forte ponto de oposição entre eu e o artista que tanto
me influenciou. Em meu processo de autodescoberta, o termo bicha
era o que mais se aproximava da forma como eu me enxergava. Eu
sou uma bichinha que não tem certeza alguma. Nem mesmo a certeza de ser bichinha.
Hoje procuro ter mais generosidade comigo mesme. O tempo pode
não nos dar certezas, mas ele é necessário e pode nos ajudar muito. Tenho mais coragem de admitir meus processos, minhas dúvidas
e limitações. As críticas virão naturalmente, mas elas nem sempre
serão verdades absolutas. Gostaria de dizer que não sinto mais a
necessidade de provar nada para ninguém, que aprendi que nenhuma
pessoa tem autoridade sobre a identidade da outra, e talvez eles sejam o problema e não eu. Posso errar no meio do caminho e admitir
que aquilo que pensei ontem não me reflete hoje. Cada trabalho que
realizo, assim como esta carta, é um reflexo de quem eu fui naquele momento, e todos são igualmente legítimos. Compreendo mais
minhas contradições e me cobro menos. Acredito que, assim como
você, também não posso mudar o mundo.
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Clarisse G.S. Silva

Os últimos anos apresentaram a característica de uma
era onde o tempo se mostra fundamental a sensibilidade humana. Não totalizante, as necessidades da arte
continuam suas caminhadas. Enquanto estratégia de
sobrevivência, nos agarramos a novos motivos, viagens,
pesquisas e incertezas. Substituir o olhar histórico, e
principalmente, curatorial, nos foi necessário para
repensar e registrar novas vias. Com esse propósito,
artistas se mostram presentes ao tempo e suas produções se manifestam tecnologicamente, a mudança
mostra a pluralidade de vias às quais podem-se chegar
a um destino final. As artistas Bia Gonçalves e Julia
Esquerdo trazem em seus repertórios vias de estradas
diferentes, que se entrecruzam. Bia Gonçalves caminha entre territórios do passado e futuro com suas
colagens, a necessidade do olhar crítico sobre visões
de tempos passados, acumulada a lentes de visão
contemporânea, é demonstrada por meio dos questionamentos sobre tensões da história da arte. O olhar
masculino sobre corpos femininos, na história da arte
e na vida sempre apresentou diversas problemáticas,
culminando nos corpos irreais idealizados e gravados
no tempo por meio das pinturas. Inevitável é pensar a
exibição e exploração do corpo feminino em pinturas,
que não abordassem figuras despidas, no entanto, sempre cobertas pelo véu da idealização que não fossem
resultados de olhares masculinos. Os retratos de tal

idealização são sufocantes. É no grito de Julia Esquerdo, sufocado por plástico, sujo de batom vermelho e
encharcado de alfinetes, que o corpo se torna ponto
de partida, não como objeto de desejo, mas enquanto
casulo de proteção e armamento de defesa. O corpo feminino já não é mais desejável para aqueles que
buscam explorar suas fragilidades. A artista, com sua
geografia de defesa, retorna ao mundo resultados de
séculos de violências sociais. Caminhos se entrecruzam
novamente ao observar a construção pictórica realizada por Helmo Santos, ao atravessar a geografia, o
artista apresenta na pintura a segregação interposta
por fronteiras geográficas marginalizantes. Igor Affonso,
com sua obra baseada no livro de contos de “Quarto
do Despejo”, ilustra com autenticidade o resultado de
aprisionamentos, com suas grades, corpo, e o símbolo
da bandeira brasileira. As barreiras geográficas se exprimem no social mostrando a dura realidade de corpos
privados de liberdade, direitos e necessidades. Ambos
destinos se encontram no final ao deparar-se com
“Andar em paz”, onde novamente nos deparamos com
não apenas limitações geográficas e imposições sociais,
mas, mais uma vez, encaramos o resultado direto da
violência contra corpos marginalizados, em específico,
corpos queer. Sinto importante registrar e mencionar
a importância de Dandara, travesti assassinada, torturada e filmada por cinco homens em “Andar em paz”.
Fronteiras geográficas são um dos fatores que trazem
violência a corpos marginalizados, importante também
ressaltar que o Brasil é um dos países que mais mata
LGBTQIA+ no mundo. Diante de tantas fronteiras, violências e abusos, ainda é possível enxergar esperança
em novas gerações, que expõem e se portam contra
violências sofridas, não apenas na arte, mas também
em seus cotidianos, utilizando estratégias diversas para
apontar e pronunciar que muitas vozes ainda hão de vir.

Paisagem, 2020
Julia Esquerdo
Fotografia digital, impressão em papel fotográfico
60 x 91 cm

Sem Título, 2021
Julia Esquerdo
Fotografia digital, Impressão em papel fotográfico
84 x 59 cm.

Violência Patriarcal, 2021
Bia Gonçalves
Colagem Analógica
29,7 x 42 cm

Quarto de Despejo, 2021
Igor Affonso
Frotagem e colagem digital
42 x 59,4 cm

Andar em Paz, 2021
Igor Affonso
Colagem digital
42 x 59,4 cm

Rei no Além Mar, 2020
Helmo Santos
Mista sobre mapa reciclado
21 x 30 cm
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IMAGENS DO TEMPO,
TEMPO AS IMAGENS
João Paulo Ovidio

IMAGENS DO TEMPO, TEMPO DAS IMAGENS
Faz tempo que o sol não dá o ar de sua graça. O céu está
cinza, os dias sem cores, chove lá fora há quase dois anos.
A chuva cai e inunda a rua, a lágrima escorre e queima a
pele, o corpo transpira devido a tensão. Há momentos
que se tornam uma eternidade, como se alguém tivesse
desacelerado os ponteiros do relógio ou inventado uma
nova unidade de medida, outros passam tão depressa
que não conseguimos dar conta de que já foram, não são
mais. Vivemos o hoje na incerteza do amanhã, e por isso,
cobiçamos o fim para ter um novo começo. À medida
que houver esperança em nossas veias, uma gota que for,
lutaremos pelo direito de viver. A estrela voltará a brilhar,
sentiremos novamente o seu calor, vermelho como fogo.

Sua luz afastará a nuvem do obscurantismo que tanto
nos impede de sorrir. Os três artistas selecionados para
o presente eixo curatorial, cada um a seu próprio modo,
atualizam a ideia de gravura, uma vez que a partir de seus
trabalhos é possível discutir sobre os conceitos de matriz,
sulco, impressão e múltiplo. Porém, a noção de tempo,
antes de tudo, é o que une suas poéticas.
Nos últimos dois anos, de 2020 a 2021, a artista Bianca Araujo adotou a fotografia como linguagem para a
produção da série Escrita Crônica. Um dos trabalhos,
Naufrágil I, é formado por quatro fotografias digitais, em
preto e branco, dispostas em uma sequência narrativa.
Embora o som nos pareça familiar, o título consiste
em um neologismo, trocadilho construído a partir da
aglutinação das palavras naufrágio e frágil. Quadro após
quadro, observamos a mão se abrir aos poucos, até
ficar completamente estendida e revelar uma embarcação, sendo esse o único elemento de toda a cena. Os
movimentos dos dedos são como as enormes ondas do
mar que no constante ir e vir se agitam, se levantam e
se dispersam. Depois da tempestade, o tempo se abre,
permitindo-nos então salvar o que restou. As linhas e
sulcos da palma da mão representam as rotas de navegação, mas apesar dos diferentes caminhos, o destino
já está traçado. No centro, um minúsculo barquinho
de papel, à ermo, lembra-nos da fragilidade de nossos
corpos diante à força da natureza. A composição simples

evita distrações, assim como evoca um contraste entre
a pequenez do barco e a imensidão do entorno. São
imagens de devaneio.
Giuliana Pacini, por sua vez, faz uso não somente da
fotografia, como também da monotipia, técnica da gravura, para o desenvolvimento do seu trabalho. Ruído e
Lembrança é o nome dado ao recorte de sua pesquisa
teórico-prática, iniciada há três anos, em 2019. Durante
esse período, visitou diversas vezes a ruína da casa de
seus avós maternos, Neiva e Giancarlo, em São Gonçalo,
na divisa com Itaboraí. Há muitos anos, quando seu avô
morreu, a família resolveu se mudar, deixando para trás o
que evocava a sua presença. Lá a artista pôde fotografar
o local, coletar objetos e imprimir texturas. Cada etapa
foi realizada em um momento específico, no entanto, o
arquivo a possibilita elaborar colagens digitais, por meio
das quais sobrepõe camadas de história, tempo e significado. Cômodos destelhados, sem portas e janelas,
paredes infiltradas, ladrilhos quebrados, objetos deteriorados, piso coberto por terra e folhas secas. O estado
da casa indica a passagem do tempo, o abandono e o
esquecimento. São imagens de melancolia.
Rodrigo Pinheiro também apresenta parte de sua pesquisa desenvolvida durante o mestrado. O vídeo intitulado FLY corresponde a um recorte do trabalho projeto
280 dias, iniciado em abril de 2021 e com previsão de
conclusão para fevereiro de 2022 - portanto, está em
andamento. Por quase nove meses, o artista se propõe

a realizar diariamente a mesma ação, que consiste em
furar seu dedo indicador esquerdo e colocar as gotas
de sangue sobre um papel, sempre no mesmo ponto,
sobrepondo o líquido fresco com o já ressecado. O toque cria formas, o acúmulo provoca textura, o líquido
se transforma em matéria. Com o passar do tempo a
cor muda de tonalidade, o vermelho dá lugar ao vinho,
até ficar completamente preto. A repetição do gesto
deixa a marca, a lanceta sobre sua pele e o sangue
sobre o papel. O trabalho demanda compromisso,
tanto da ação quanto do registro. Em FLY, observamos
um imprevisto acontecer, uma mosca pousa no papel,
interferindo na gravação do vídeo. Nada é feito para
afastá-la, ao contrário, o artista espera pacientemente
até que o inseto se retire. A permanência gera um
atraso e também uma interação, ou melhor, trata-se
de uma participação que foge do roteiro previamente
desenhado. São imagens de vida.
Ressignifiquemos o cotidiano, que é fruto de potências, inquietações, discursos e imagens. Naveguemos
nas lembranças sem nos prender ao passado a fim
de não naufragar. Respeitemos as dores dos outros,
porque cada um tem seu próprio tempo para lidar
com a perda. Saibamos apreciar os momentos fortuitos, visto que tais nos lembram da importância de
valorizar os pequenos detalhes da vida. Afinal, tudo
passa, tudo passa!

FLY/MOMENTO/PROJETO_280_DIAS, 2021

Rodrigo Pinheiro
“projeto 280 dias”.
Vídeo, 00:02:01

1

um corte de um processo de trabalho que tem
gerado uma série de trabalhos.
a série se chama a “projeto 280 dias”.

Ruído e lembrança, 2021
Giuliana Pacini
Fotografia digital,
monotipia em papel de arroz e tinta de gravura.
Colagem digital.

Naufrágil I, 2020-2021
Bianca Araujo
Série Escrita Crônica, Foto-ação
29 x 21 cm
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ESCRITAS EM IMAGENS
QUE PERMANECEM
Mateus A. Krustx

Nomear o inominável, relatar vivências, transpassar
moldes e estruturas que são rompidas com imagens e
palavras. Nas Obras das artistas Monique Huerta, Sema
e Ana Bia Novais é perceptível uma grande relação entre imagem e palavra, que nos levam ao rompimento
do mecanismo de delimitação de corpos e identidades,
também, podemos simultaneamente questionar o papel
da permanência, da reprodutibilidade e da singularidade
do gesto nas obras das artistas.
Monique Huerta apresenta uma série de gravuras e as
intitula como Monotipias do cu (2021), majestosamente
nos informando a técnica e a suposta matriz utilizada na
confecção de sua série. A combinação entre texto e imagem é o que atribui parte do significado dado às formas
apresentadas em suas figuras, estas que mais assemelham
às utilizadas nos “Testes de Rorschach”.

Pensar a reprodutibilidade e a forma sequencial em que
a obra de Monique Huerta é exposta, nos transporta
quase que instantaneamente para a reflexão sobre o gesto e o modo de fazer, também presentes na obra de Ana
Bia Novais, que investiga em sua série Rosa para Meninos
(2021) a relação entre o papel de gênero, criando uma
tensão entre o que é dito feminino e o que é socialmente
delimitado como masculino. No tríptico composto por
fotografias que foram bordadas pela artista com linha
cor-de-rosa, são escritos recortes de falas de pessoas
lidas socialmente como masculinas, expressando desejos,
impermanências e gestos revoltosos contra os sistemas
de opressão dos corpos.
O gesto, a escrita e a palavra como ferramenta de intervenção em imagens, assim como a questão identitária
ressaltada por Ana Bia Novais, nos leva até as obras
de Sema, que evidencia uma palavra: “solidão”. Em De
sema para leo (2020), a solidão expressa pelo artista é
uma resposta não só à obra Os Indesejáveis (1990) de
Leonilson, mas também, à um sentimento prevalecente
em pessoas LGBTQIA+, isso a conecta com a própria
vivência do artista, que em sua outra obra, intitulada
Escritas fracassadas (2021), retoma o termo, e o escreve em em seu próprio rosto com batom vermelho,
reafirmando a solidão como uma imposição social sobre os corpos que de alguma forma fogem dos moldes
hetero-cis-normativos impostos socialmente.

Rosa para Meninos, 2021
Ana Bia Novais
Linha de algodão sobre fotografia instantânea
8,5 x 5,5 cm

Escritas Fracassadas, 2021
Sema
Vídeo digital
1’6”

De Sema para Leo, 2020
Sema
Desenho sobre papel
21 x 29 cm

Série Monotipias do Cu, 2021
Monique Huerta
Monotipia
29,7 x 21 cm
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CORPO: ATRAVESSADO,
IRREAL E ALEGORIA
Natalia Candido
O corpo como uma presença passageira que atravessa
os acontecimentos efêmeros da vida, vive indagações
individuais e compartilhadas pelo coletivo, criado
através da ficção em meios virtuais. O movimentar-se
em lugar comum, o agir desse corpo e as relações e
reações que causam. O corpo que se quer livre dos
valores impostos, ser criado e percorrer vivências.
Esse corpo que recolhe e cria através da sua presença
breve; pós-humano que se auto recria atravessado pela
sua literatura e reivindica sua posição como criadora.
Recolher objetos que vivenciou durante suas pesquisas,
símbolos e repatriando materiais, transformando esses
vestígios em tramas de materiais simbólicos, podemos
notar no trabalho Bastidores de uma pesquisa em
educação e artes, onde os sinais de sua presença são
reconstruídos. Em Tnedirtes e Corpo virtual, a artista
cria um corpo ficcional e tensiona sobre o eu subjetivo, seriamos todos uma grande ficção? Diante de
“Isso não é um trabalho” vemos a tensão do feminino
como objeto, esse corpo cobrado por um estereótipo de beleza intangível aonde muitos artistas antes
de nós criaram e a sociedade possui uma vigilância.

O corpo como objeto simbólico convidado nos a
observar o corpo como experiencia estética da ilusão
de todas as manifestações culturais na qual estamos
imersos. O corpo livre vive e atravessa a vida, pode ser
reinventado através dos meios ficcionais e tecnológicos
e rebate. Todos os trabalhos aqui apresentados, são
uma representação com relação ao corpo e as diversas
formas possíveis de se desdobrar sobre o tema de sua
passagem, irrealidade e performance.

Corpo virtual, 2021
Sara Matos
Videoperformance

Tnedirtes, 2021
Sara Matos
Arte digital

Bastidores de pesquisa, 2020
Marcela Bautista Nuñez
Colagem, costura, folhas e flores secas sob papel, vídeo
33cm

Corpo de trabalho (série isto não é um trabalho), 2021
Julia Saldanha
Políptico
27cmx40cm

