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Resumo

Esta tese é tanto uma pesquisa acadêmica quanto uma obra de arte. Constitui-se por atravessamentos

entre texto e imagem, problematizando a escrita de artista como um dispositivo poético-performativo

que se produz por meio das contiguidades entre enunciados e visualidades (e além). Pensado como

um espaço composto por retângulos sucessivos, desses repletos de palavras e velocidades – assim

como um livro –, este trabalho também se configura como uma espécie de espaço expositivo ou es-

paço entre, que dá lugar a ativações, desde aquelas efetivadas por meio dos gestos de artistas aqui

analisados até as experiências singulares que serão geradas por cada um dos leitores, em seu contato

com o que aqui se apresenta. As partes heterogêneas que dão corpo a este texto se relacionam mas

não configuram um todo; tampouco se submetem a quaisquer hierarquizações ou encadeamentos

evolutivos como os que ocorrem segundo a organização tradicional por capítulos. A pesquisa busca,

portanto, tornar fecundas as relações entre certas produções do campo da arte, tanto as de minha

autoria quanto aquelas de outros autores, aproximando-as de algumas obras da literatura, da poesia,

da filosofia. 

Palavras-chave

escrita de artista, performatividade, arte contemporânea, subjetividade, curadoria 
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Abstract

This thesis is as much an academic investigation as it is a work of art. It is constituted by text and

image mutual crossings, problematizing the artist’s writing as a poetic-performative device that pro-

duces itself by means of the contiguities that mediate discourse and visuality (and beyond). Conceived

of as a space composed of sucessive rectangles, like those filled with words and velocity – in the same

way as a book –, this work also configures itself as a sort of exhibition space or in-between space,

which opens room for activations: from the ones, here analyzed, effectuated by the artist’s gestures,

to the singular experiences that will be generated by each one of the readers, when in contact with

what is presented here. The heterogeneous parts that embody this text establish relations to each

other, but don’t configure a whole; they are not even submitted to hierarchization or evolutive en-

chainments of any sort, like the ones occurring in accordance with the traditional organization by

chapters. Therefore, the research intends to implement and open relations among certain productions

of the art field, both from my authorship and from other’s, bringing them close to certain works from

literature, poetry and philosophy. 

Key-words

artist’s writing, performativity, contemporary art, subjectivity, curatorship
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Estes poemas curtos1 (todos feitos no ano de 2013, no período de finalização deste trabalho)

são notas acerca de aspectos importantes que perpassam a escrita desta tese, e que também podem

ser lidos como comentários sobre as escolhas dos caminhos que tomei para dar-lhe corpo. Depois de

juntar pouco mais de uma dezena destas notas, decidi selecionar algumas – foram escolhidas nove

ao todo – e transformá-las em um conjunto de fotografias, sob o título feito a mão. 

Nem o enquadramento das imagens, tampouco o tamanho de sua impressão no corpo deste trabalho

são aleatórios: a escala corresponde ao tamanho real do caderno, assim como a mão que o segura,

é uma imagem digital de uma das mãos que escreveram, por digitação, todas as palavras que você

lerá aqui nas próximas páginas. Curiosamente, a mão que você vê nas imagens não foi a mesma mão

que escreveu caligraficamente estes poemas acima reproduzidos, já que sou destra. Enquanto a mão

esquerda performava a pose para as fotografias, segurando o pequeno caderno, era a mão direita,

essa sim, a mesma mão que redigiu manualmente as notas e que digita a maioria destas letras (afinal,

como já disse, sou destra), que apertava o botão disparador da máquina fotográfica.

Minha escolha em fazer destas imagens-escritas, ou escritas-imagens, uma introdução à Performance

como texto, escrita como pele, se dá por perceber que existe nelas um emaranhado de significações

desfiadas ao longo da tese, em especial em relação à dimensão performativa da escrita e aos atra-

vessamentos entre pensamento, imagem, escrita, performance, texto, e além. 

Este texto, portanto, pretende ser apenas uma rápida contextualização das escolhas dos caminhos de

realização desta tese, como uma breve introdução ao que o trabalho apresentará. Afinal, como será

melhor percebido adiante, minha intenção é fazer com que sua experiência e reflexão acerca dos tex-

tos e imagens compilados aqui, seja tão valorosa quanto minha própria reflexão como autora deste

trabalho, para assim produzir, entre nós, uma espécie de diálogo.
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1 Os poemas encontram-se transcritos no apêndice anexado à tese, caso haja dificuldade na leitura de minha caligrafia.



A lição do antropófago e além

fotografia digital e texto, 25x25cm cada, 2010

O trabalho A lição do antropófago e além surgiu em 2010, da retomada de uma imagem foto-

gráfica capturada em 2007 em uma viagem de navio, na qual parti do Rio de Janeiro rumo ao

Nordeste do Brasil. Ao pesquisar algumas referências sobre a origem do Rio de Janeiro e Niterói,

quando as culturas indígena, portuguesa e francesa se confrontaram, cheguei à questão da

antropofagia e como o conceito desse ritual foi apropriado mais tarde pelos modernistas, em especial

por Oswald de Andrade. A frase que compõe o trabalho, “A poesia existe nos fatos”, abre o “Mani-

festo da Poesia Pau-Brasil”, célebre texto do autor, publicado no jornal Correio da Manhã em 1924.

O título A lição do antropófago e além é um comentário acerca da necessidade de se ir além da

referência modernista ou oswaldiana e, com isso, apontar a potência poética existente também ‘na

ficção’ (que pode borrar os limites entre história, memória e invenção); ‘nas fricções’ (geradas por

interseções entre artes visuais, poesia e literatura); e em tantos outros campos em potencial para se

instaurar encontros ou confrontos criativos.
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escrita como pele

atrasada para um encontro comigo

fiz as contas por alto: já se passaram 932 dias. muitas coisas aconteceram nestes quase mil dias,

muitas viagens por céu e por terra entre a guanabara e a paulicéia, muitos bons encontros e alguns

outros nem tanto. muitas expectativas, várias frustradas, ainda bem pois deram lugar a descobertas

que mesmo um tanto aquém ou muito além do desejado, trouxeram mudanças.

fugindo do barulho de uma obra, cheguei ao vazamento de um registro... não há escapatória, a

escrita, assim como a pele, terão de se fazer em condições adversas. o projeto, ao menos nesta

linha, é fugir – o quanto for possível – da primeira pessoa.

manhã de segunda-feira: marco um encontro comigo mesma, preciso começar. o limite de espaço

da memória do computador (a finitude não se reduz ao humano) não permite que todos os textos

já escritos ao longo deste processo estivessem ali reunidos. como gesto inicial tentaria juntá-los e

fazê-los conversar entre si, como uma bricolagem. no entanto não os tenho. na verdade, nem sei se

eles poderiam conviver e conversar... mas essa era a intenção. o atraso não permite a tentativa.

flanando de um livro para outro, numa leitura de compassos imprecisos, vai se tornando quase im-

possível perceber o que dizem as palavras. ainda assim a vista insiste e as encadeia em frases, mas

elas parecem se esfarelar. os sentidos se aguçam ao passo que o chão já não é estável. o contorno

das pernas parece muito claro na sensação mas é a cabeça, não, é o pensamento que está correndo,

gritando, se fragmentando e se reunindo, e assim sucessivamente, como o mercúrio saído de um

termômetro quebrado.

não parece sensato – ao menos nesse momento – recorrer ao que já foi produzido. nem textual-

mente, nem visualmente. seria como ficar ao redor do próprio umbigo apenas, num movimento

auto-reflexivo... mas pode ser que isso mude ao longo do caminho. o que parece mais interessante,

seria criar esse lugar que ainda não existe, esse aqui mesmo. sim, esse que passa a existir a cada

frase, o que se faz podendo ser abrigo e trampolim tanto para mim como para você, não descartadas

a aspereza, a aridez ou mesmo o conforto que tal lugar é capaz de guardar.

a viagem de vinda foi bastante produtiva. não materialmente produtiva mas imanentemente produ-

tiva. o azul, rosa e laranja do céu de fim de tarde na estrada iam se misturando em gradações que

28



pareciam uma aquarela gigante fazendo lembrar um livro da infância (por certo o responsável pela

primeira lição de estética, muito antes da leitura de hegel ou kant). ficava em êxtase cada vez que

lia (que via pois ainda não sabia ler), e olhava para aquilo tão absorta como se conseguisse entrar

ali, na pele daquele desenho de mulher que dorme, esperando seu amor para acordá-la. no final do

livro, as duas fadas madrinhas brigavam querendo definir a cor do vestido da moça e ela "nem aí",

dançava com seu amado, flutuando nas nuvens com a roupa que mudava de cor, como o céu que

a viagem mostrou ontem.

dentre as muitas questões que a pele desta escrita invoca, a potência do vivido foi a que mais depressa

se apresentou. não apenas o vivido que se guarda para si – e pode acabar por fazer das experiências

totens que preenchem relicários pessoais –, mas sim o que delas pode ser transformado em vetores

que atravessem a quem vive, alterando suas velocidades e, com sorte, movendo também a quem se

dispuser a compartilhar desta força.
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figura de linguagem

um rébus, esta parece uma boa referência para o que se tenta criar aqui. estes que são híbridos

imagético-textuais, que se formam por encontro, por composição. se esquecem do que são em

tese, e o que antes era a imagem de um "pé"  e o sufixo "daço" viram outra coisa, “pedaço” de

algo. para que serve isso? para que serve senão para respirar, para rodar feito roda de bicicleta no

ar, presa a um banco de madeira? talvez para fazer estufar os pulmões, mesmo que eles estejam

fadados a serem contidos pelas costelas. para que ser artista? qual o lugar da invenção? qual é o

lugar da arte? (mas não me venha com respostas prontas, destas com impecáveis notas de rodapé,

do tradutor, do editor...).��

algumas perguntas e respostas parecem existir em caráter intransponível, talvez por isso, na grande

maioria das vezes, não as deixamos vir à superfície. amansados pelos métodos impostos, só comemos

o que é carne da perna dos outros e é só ela que acaba gritando de dentro de nós. achando que in-

corporamos a força dos inimigos, por mastigá-los e nos empanzinarmos deles, deixamos de comer

também do que fala em nós, e viramos uma espécie de ventríloquo às avessas.��

vomitemos pois, assim como o fez macunaíma!

ver: http://www.youtube.com/watch?v=w0b72q3IBwI 
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corpo tapuia

a memória do corpo: aquela que nos acorda quando já estamos despertos, mas não atentos.��

um corpo, um outro do mesmo, um estranho familiar, de onde ele veio? não o reconheço... quase

consigo lembrar... há um vazio aqui, algo que parece poder se tornar compreensível a partir deste en-

contro... mas olhando nos seus olhos, já não sei. essa desidentificação o revolta, mas o que fazer? 

depois de lutarmos horas, dias, semanas, meses, quase mil dias se passaram. o cansaço está drenando

a energia dos dois lados. existe agora apenas um fio, um sopro que nos mantém vivos. a irreconheci-

bilidade nos faz empalmar com firmeza a possibilidade de trégua.��

subo à superfície, preciso respirar. a rapidez com que consigo subir depois de ter passado tanto tempo

em uma profundidade abissal me assusta. ele não veio? não me seguiu? porque ele não veio?��

volto. vejo um corpo caído. percebo então que a luta era o que o mantinha. entendo que durante o

respiro longo e solitário na superfície engoli o sopro, drenando dali o que o alimentava. com saudade

daquela vitalidade, mesmo sendo ela o que me desgastava, levo dali o outro.�

na superfície, os pés molhados ficam cobertos de lama por andarem na terra em estiagem carregando

o sobrepeso. do solo macio e seco (parece ter sido arado), desprende uma poeira fina que cobre toda

a pele, ainda úmida de água doce e suor. as gotas que escorrem desenham veios e retiram, apenas

no percurso aleatório que fazem entre o corpo que carrega e o que é carregado, a camada do pó que

lhes colore de vermelho terroso.

e na chegada vem o fogo. de labaredas altas, foi preparado pelos que nos esperavam e que já sabiam

de nossa chegada. voltei carregando o outro mas poderia ser o inverso. e, em parte, era. nos reunimos

diante do fogo. é tudo tão intenso que cada um dos instantes ganham uma espécie de perenidade,

fazendo com que sejam quase uma vida inteira por vez. a visão do fogo e a escuta dos sons que ele

tira da lenha (estalando alto antes de virar carvão) atravessam e espaçam as intensidades. e justo

nesse corte, nesse intervalo que ela chega, de uma vez só. ela vem, se apresenta, se distribui pelos

poros (como se fosse pancada de chuva grossa) e se acende por toda a superfície da pele (a cabeça

é o último lugar onde chega a memória): lembro agora que aquele corpo desvitalizado que carreguei

até ali, já incinerado e transformado em cinzas, é parte nossa.

depois de apagado o fogo, cinzas e farinha já misturadas, comemos. o que entra pela boca é mingau de

cor sem nome, umedecido pelas lágrimas que só param de escorrer quando engolimos a derradeira porção.
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espaço entre 

o que produzem as distâncias? um percurso? um espaço entre? aqui, aí. lugares tão diferentes quanto

incompossíveis, lado a lado, entremeados pela frágil pontuação e cá contidos numa frase (um dos

poderes da escrita).

quais as distâncias entre aqui e aí? este aqui, o aqui de onde e quando aparecem as palavras, que

vão se concatenando no pensamento e são lançadas às pontas dos dedos que teclam (às vezes

certeiros, outras errantes) e vão virando frase e escrita e texto e – nesse caso daqui – pele. e aí, aí sim,

aí onde o olho toca o texto e faz com que, no caminho inverso ao que ele veio parar nestas linhas, vá

parar num outro pensamento. o que o desejo quer – este que é a cola que ajunta essas palavras e

frases, essa pele saída do pensamento daqui – é que se façam dobras no pensamento daí.

a que distância estamos do céu? porque ele parece tão longe mesmo quando viajamos por ele? talvez

o mais perto que se possa chegar do céu é estar no mar.

projeto para uma intervenção artística: com linha tramada de fios de cabelo (um de cada pessoa do

mundo) ligar duas estrelas, uma no ponto mais alto do céu e outra no ponto mais profundo do mar.
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porta giratória

o abismo se abriu depois da tempestade. virão outras em breve, para mergulharem nele, aprofundá-

lo, rarefazê-lo. a umidade que ela dissipa desloca o que estava estagnado, leva as palavras-vento, as

faz soprar em outros pontos até moldarem sulcos cada vez mais profundos, dentro, fora, aqui, aí.

o barulho parou. só o vento soprado pelo ventilador e algumas notas agudas saídas de duas pequenas

esferas, que ela guardava há muito tempo em uma caixa coberta de seda verde e dourada. para que

as notas ressoassem era preciso que seus dedos girassem as esferas, uma em cada mão, numa cadên-

cia muito parecida com o ritmo de seu dedilhado no teclado quando estava escrevendo (não um texto

qualquer, mas quando havia a intenção de constituir parte da pele que intencionava).

passou pela porta giratória e viu que outros já haviam passado por ela. talvez não tenha sido exata-

mente a mesma porta que os outros passaram, mas eles estavam lá (se não eram eles, eram vultos).

um deles – ela logo o reconheceu, ao menos achava ter reconhecido – estava sentado num banco de

praça. o curioso era que, mesmo estando em uma sala (era sala ou era um espaço composto por

retângulos sucessivos, desses que guardam palavras e velocidades) ele parecia conseguir transformar

aquele lugar em um céu aberto. junto dele rimbaud, kafka, borges, beckett (estes eram os que ela

conseguia enxergar naquele momento). extasiada que estava por estar lá, sua visão ganhava a umi-

dade que, vez em quando, uma espécie de brisa parecia trazer.
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cage explica 

o que incomoda tanto quando se ouve o som de marretadas nas paredes do andar de cima? o ruído

potente que, beirando o insuportável, parece atingir uma certa profundidade da pele e se instala

em vários pontos do corpo (com especial agudez no topo da cabeça e atrás dos olhos, mas que

logo se espalha para um formigamento suave e contínuo do tronco e dos pés, portanto não menos

incômodo)? ou a leve e vertiginosa vibração que as batidas provocam no teto, nas paredes e no

chão, reiterando o formigamento dos pés (maldita gravidade)?

cage certamente explicaria, com sorriso zen nos lábios e a voz macia emitida com precisão: não se

incomode, apenas ouça. isso é música.

"(...) descobrirão, a partir de coisas ordinárias, o sentido de ser ordinário. não tentarão torná-las

extraordinárias, mas vão somente exprimir o seu significado real. no entanto, a partir do nada, vão

inventar o extraordinário e talvez também inventem o nada. (...)" allan kaprow, 1958
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a mastigação é a primeira etapa da digestão

comer o que se lê, mastigando com os olhos. deixar que os olhos não mais sejam olhos, como um

poeta-tocador escreveu, apenas sejam. construir ausências e dar a ver o que se quer dizer pela falta,

seja por uma economia poética meticulosamente calculada ou pelo desregramento de todos os

sentidos (projeto-vida de um poeta-vidente). deixar o que nos afeta contaminar cada membrana,

cada poro, se enterrando em nós pelos olhos (como ensinou um artista-crudívoro), nos fazendo

reagir, mover.

a pele instaurada com palavras, destas que um crítico-poeta iluminou com fogo e nos deu a ver

quando chegamos numa clareira: "porque palavras precisam ser visíveis; elas precisam de sua

própria realidade podendo intervir entre o que elas são e o que expressam".

o trabalho da escrita seria então como a pele que se cria entre uma borda e outra de um corte pro-

fundo, uma abertura na carne (tendo sido ela mesma o que provocou este rasgo), deixando a cicatriz

como prova dos nove? 
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canto figurado

costurar, coser com linha heterogênea, a pele do mundo à pele da escrita. perceber o que se passa

na reação entre as peles, que unidas sem cuidado, se esgarçam e podem necrosar. perceber ainda,

quando é necessário o uso da linha, ou apenas uma aproximação das superfícies, para que se colem

uma à outra.

entender que a invenção, mesmo que aparentemente hermética e subjetiva (aqui significando o

antônimo de objetivo e não uma vinculação à questão do sujeito) tem sua potência e inteligibilidade,

ainda que não seja imediatamente compreendida pelos processos cognitivos tradicionais e/ou

costumeiros. recomeçar para começar. reler para ler. rever para ver.

perder-se no labirinto da escrita. roçar em sua pele. cobrir-se com ela e entender o que está entre.

não entender o que está entre mas criar o que pode haver ali. compreender que essa criação é

polifônica mesmo quando vemos, lemos, ouvimos uma produção monofônica (por certo infinitamente

mais potente que o rufar – muitas vezes estéril mesmo sendo estéreo – em dolby 5.1 digital surround

saído de um aparato tecnológico de ponta). 

43



ante-salas

antes da porta giratória haviam inúmeras ante-salas. elas costumam preceder o espaço composto

por retângulos sucessivos (aqueles que guardam palavras e velocidades). estes lugares podem ser

labirínticos, cheios de dobras e curvas que nos fazem retornar ao ponto de onde partimos ou podem

também nos levar a outras ante-salas. mas tudo vai depender do modo que nos colocamos em

relação a nosso próprio pensamento (segundo ensinamento da mulher-solar, aquela que canta).

infelizmente, em alguns casos, estes lugares podem aparentar bastante mediocridade (quando isto

acontece é preciso aguardar a época da mudança de pele).

o homem-pensamento, aquele que faz de qualquer lugar – mesmo hermeticamente fechado – um

céu aberto, vez em quando passa por estes lugares na forma de uma figura que escapa por um único

orifício. é muito interessante perceber esta sua manobra (uma de muitas das quais ele performa),

pois ela se faz quase simultaneamente nos enunciados e na visualidade. em alguns momentos parece

lembrar a construção de uma fita de moebius, aquela que produz uma contiguidade entre lados

opostos (por meio de uma torção seguida da junção de suas extremidades), criando um terceiro lado.
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graças às pequenas torturas particulares

sentada numa ante-sala, em um local onde se realizam procedimentos dolorosos (mas fundamentais

para uma mulher contemporânea que deseja estar de acordo com o que manda a “cartilha” dos

padrões de beleza) e atordoada com a notícia de um recente acontecimento trágico – um artista

talentoso que conhecera há quase dez anos havia decidido se lançar a “um salto no vazio”, só que

este, diferente de yves klein, não saltou protegido pelo artifício da arte – vejo um anúncio publi-

citário que curiosamente me arrebata. é preciso dizer que não foi um arrebatamento profundo,

algo que se deu como quando vi a pintura “o grito” de edvard munch (imagem que me fez perceber

melhor meus próprios desterros existenciais na adolescência), ou quando reconheci estranhamente

familiar a ambiguidade complementar da escultura intitulada “maman”, a gigantesca aranha de

bronze ao mesmo tempo assustadora e acolhedora que louise bourgeois fez em homenagem à sua

mãe, ou ainda quando todas as aulas de história da arte moderna realmente fizeram sentido ao

ver, a pouco mais de dois palmos de meu nariz, as telas “olympia” e “déjeneur sur l’herbe” do pós-

impressionista edouard manet, ou o “abaporu” de tarsila do amaral. 

voltando ao anúncio: ele contrapunha duas fotografias que mostravam quase o mesmo contexto e

elementos: em uma, onde a legenda indicava “realidade” se via uma mesa de trabalho com um objeto

que se destacava na imagem, uma espécie de lápis de ouro estilizado, que aparecia na mesma pro-

porção de todos os outros objetos ali reunidos. na outra, a qual na legenda se lia “como você vai se

sentir”, a mesa, o computador, os papéis e todo o resto não faziam mais sentido na imagem, pois o

lápis de ouro estilizado, desta vez totalmente desproporcional e agigantado em relação aos outros

objetos, havia destroçado tudo, e era a única coisa que mantinha a inteireza na imagem. o tal lápis

destruidor, naquele contexto era a metáfora de um troféu, símbolo de um prêmio. no entanto, apesar

da superficialidade e cartesianismo daquele anuncio, fiquei pensando que aquilo realmente podia

servir como uma analogia para o modo como às vezes reagimos aos atravessamentos que o mundo

nos provoca, seja quando estes acontecimentos e relações nos satisfazem ou nos agridem, nos fazendo

apenas perceber o peso que, leve ou pesado, beira o insustentável.

naquele dia não pensei em mais nada disso, graças às dores que senti nesse órgão que nos envolve

– a camada mais profunda tanto para paul valéry quanto para a medicina chinesa – enquanto a

depiladora arrancava fora boa parte dos pêlos do meu corpo. mas curiosamente relembrei hoje, ao

ouvir um inquietante free jazz de roscoe mitchel sextet, enquanto lia trechos de um texto do crítico

de arte boris groys sobre “o artista de vanguarda como ‘hombrecillo’”.
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umidade relativa do ar

dia tipicamente guanabaresco: a sensação é de se estar fazendo sauna ao ar livre (resultado do sol

abrasador aliado à umidade excessiva).

mais uma vez ela se trai e sai de casa sem papel e caneta, e é sempre nesse momento que o pensa-

mento parece ficar mais ativo, pronto a se transmutar na pele que insiste em querer produzir (bem

parecido com quando aparecem no meio do caminho as melhores fotos a serem feitas e não se tem

a câmera, apenas a memória).

talvez pensando em tornar a espera pela consulta com o médico de olhos menos medíocre (estava

certa que nesse caso seria), levou consigo um dos livros da pilha das leituras "para ontem" mas, ao

começar a leitura, lembrou-se que as coisas interessantes insistem em acontecer quando estamos

mais desprevenidos. notou então que aquelas frases e imagens que compunham a inebriante "prosa

do observatório" foram produzidas alguns anos antes de seu nascimento. começa a perceber, linha

a linha, fragmentos que dialogam bastante com o que tem pensado recentemente e, a cada página

virada, suas idéias ganham velocidades. bom encontro.

"essa hora que pode chegar alguma vez fora de toda hora, buraco na rede do tempo, essa maneira

de estar entre, não por cima ou atrás, mas entre, essa hora orifício que se acha acesso ao abrigo das

outras horas, da incontável vida com suas horas de frente e de lado, seu tempo para cada coisa, suas

coisas no preciso tempo (...) tudo se corresponde, pensaram com um século de intervalo jai singh e

baudelaire do mirante da mais alta torre do observatório (...)"

quando finalmente chega a sua vez de ser consultada, o médico de olhos diz que os dela, como os de

todo míope, são maiores do que deveriam. ela não sabe porque, mas intimamente se sente feliz com a in-

formação (ainda que isso equivalha ao uso de óculos para sempre – mas desde pequena quis isso – e a

presença intermitente de corpos estranhos no campo visual, principalmente em lugares de muita luz solar).

no caminho de volta termina a leitura e sente uma profunda gratidão ao acaso (por tê-la levado àquele

livro em meio a tantas estantes lotadas na livraria em que o comprou, a exatos cinco minutos da hora

de fechar).

passou o dia de ontem pensando na introdução ou no epílogo que fará para aquele texto-pele. será

mesmo necessário? o que deveria ser explicado ali? será que esse gesto não seria quase modernista,

ou mesmo academicista: ficar explicando o que já lhe parece estar claro (ou mesmo o que necessita

ficar opaco) e acabar por fazer com o que o leitor siga um rumo previamente desenhado?
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re-corpo (ou algumas pistas)

começa a ler. no segundo parágrafo do primeiro texto de mais um livro-encontro interrompe a leitura

e escreve à mão, com esferográfica violeta, pequenos blocos de texto, que parecem ser pistas do que

está lhe acontecendo: 

é como se as marretadas da obra do apartamento acima não tivessem atrapalhado mas, justamente,

ajudado a quebrar o bloco-obstrutor que interrompia a possibilidade de produzir pensamento, de

criar, de dobrar e desdobrar a pele que se fazia mas não encontrava condição de existir

o que parece estar marcado como um atraso no encontro consigo (quando se instaurou a possibilidade

dessa (re)existência, dessa resistência, dessa insistência), é algo que pode ter se feito também pela

ausência constituída da falta que o som ruidoso provocava, fazendo cada barulho do entorno ser

percebido como composição de uma paisagem audível, rompendo a temporária inércia criadora, e

dando passagem à reinvenção de novas conexões, talvez possíveis elaborações do bloco-animal

depois de uma pausa, pisca os olhos, respira, olha o espaço entre as linhas já escritas e segue.

48



49



como fazer para si um abrigo de livros:

1) rodeie-se com livros que você ama, fazendo com que cada livro seja uma espécie de tijolo a

configurar as paredes que serão levantadas

2) observe que a arquitetura do seu abrigo deve ser projetada levando em consideração o seu

corpo (não o deixe ser suprimido) e também seus modos de vida

3) apaixone-se por alguém que tenha tantos livros ou mais que você (assim seu abrigo poderá

expandir-se)

4) olhe para as páginas que cercam você e tente lembrar de frases que estejam impressas entre elas

5) invente novas frases para cada livro que recobre seu abrigo, como que conversando com eles

6) permaneça dentro do seu abrigo por quanto tempo desejar

7) quando decidir sair do seu abrigo, lembre-se de rompê-lo: atravesse suas paredes

8) lembre-se que seu abrigo pode ser refeito a cada vez que for rompido

9) ao sair de seu abrigo, vá até algum lugar em que você possa ver o céu

(inverno de 2011)

50



rota de fuga

assim que senta para escrever lembra de quando viu anunciado num cinema de rua   – no final dos

anos 1980, talvez 1987  –  um filme chamado "sem saída". naquela época os anúncios de filmes eram

repletos de fotografias mostrando algumas de suas cenas (que sempre chamavam sua atenção pois

eram mais nítidas e coloridas do que as imagens ela via na tela). mas nesse caso o que lhe despertou

curiosidade, e um tanto de inquietude, foi o título do filme. ela começou a pensar nessa possibilidade

de não haver saída, nem dali nem de nenhum lugar, e para fugir da clausura daquele pensamento foi

traçando mentalmente as rotas que adotaria se precisasse escapar naquele momento, e assim suces-

sivamente, a cada lugar imaginado. 
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vertigem do dia

dia vertiginoso. estômago revirado. leio uma estória no jornal sobre uma negra bêbada que fala sem

parar de seus antepassados num jorro que finda com o vômito. sinto-me um pouco bêbada. lembro

de dandá, a negra que me disse em recife, durante uma performance minha, que eu já havia sido

negra, índia e que minha alma é muito velha. sempre me senti velha, desde a infância.

vertigem. acordei com essa dúvida, a ressaca, a cervical, a criação recalcada: o que está me fazendo

sentir essa vertigem? resolvo ler hannah arendt, “entre o passado e o futuro”. ao fundo começa a

tocar sophisticated lady, cantada por ella fitzgerald. paro de ler, a beleza dessa música, da voz dessa

mulher, penetra por cada um dos meus poros... me arrepio, olhos e coração se enchem de encanto.

volto a arendt e encontro kafka. ele que me transformou em gregor samsa, que me revirou em meio

a uma sexta-feira chuvosa em que terminei a leitura de “a metamorfose”. lembro de ter lido as últimas

páginas do livro no ônibus voltando para casa, e ao chegar só consegui deitar encolhida e passar o

resto da noite sofrendo como gregor, agonizando como ele. comi ele. comi ele em mim naquela noite.

e também depois de ler “a paixão segundo g.h.” de clarice, comi mais uma vez gregor em mim. 

e naquele momento assim como agora sinto a pele curta, tão curta quanto descreve a personagem

de nanini em pterodátilos (aquela peça de nicky silver). a pele curta para todo esse corpo que às vezes

parece não ter órgãos, mas tem náuseas, tem tremores, tem giros, tem dormências. a garganta e a

língua dormem mas o pensamento passa por elas e vai direto para o estômago. 

suspiro. tonta, continuo a escrever à mão. meu lado esquerdo está sobrecarregado pelo uso do lado

direito do corpo, disse a fisioterapeuta. problemas na cervical podem causar náuseas, visão turva, dor

de cabeça, parestesia das mãos e dos braços, adormecimento do rosto. 

empuxo: o passado empurra o futuro, que faz força para não deixar de ser presente. o livro aberto

em cima do sofá branco, mas já amarelado pelo suor e restos de peles dos que estiveram ali, frag-

mentos invisíveis a olho nu mas denunciados pela cor do tecido gasto. o peito aberto para o salto

no vazio. o salto que damos toda vez que resolvemos empreender a criação de algo. escrita. pele.

vertigem. 

não existe futuro do pretérito.
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chiaroscuro

aparentemente não há descompasso (ao menos não se sente) a despeito das batidas do andar de

cima que não cessam (o que há mais para tirar? pelo tempo que já estão quebrando parece que, ao

menos naquele prédio, o terceiro andar não precisa mais de vértices...) e seguem a minar a paciência

de quem as escuta logo abaixo, onde os cômodos parecem ter se transformado em caixas acústicas

para aquele impertinente som.

logo na ida se fez uma espécie de cinema. talvez possa ser chamado de um cinema-vida, algo que vai

acontecendo mesmo sem câmera, sem película e sem projetor. o sol, já bastante forte naquele final

de manhã, atravessava os espaços entre as folhas das árvores que margeavam a estrada e acabavam

não iluminando sua leitura mas, pelo contrário, a forçava a ver as sombras projetadas no livro que ela

queria muito ler e não conseguia por conta disso. ali o livro serviu apenas de suporte para a projeção

daquele movimento (potencializado pelo deslocamento do ônibus), que os raios de sol e as sombras

das folhas insistiam em fazer.

ao sair de um outro consultório médico, teve a indicação mais curiosa e inesperada que poderia

haver tido naquele dia tão comum quanto os outros (o acaso, o acaso...): "acho que você deveria

levar este material para análise num lugar de minha inteira confiança: o laboratório 'o aleph'". cus-

tando a acreditar no que ouviu, demora a encontrar o lugar mas chega ao laboratório. ainda do

outro lado da rua vê a placa pregada num pequeno sobrado (provavelmente construído há mais de

cem anos atrás) humilde e belo sobrevivente entre os prédios altos e sem charme que o ladeiam. ao

menos quanto a isso, naquele dia e hora na rua dezenove de fevereiro, ao numero 48 do bairro de

botafogo no rio de janeiro, já não há mais do que duvidar.

"(...) como se sabe, essa é a primeira letra do alfabeto da língua sagrada (...) para a cabala, a letra

significa o en soph, a ilimitada e pura divindade; também se disse que tem a forma de um homem

que aponta para o céu e para a terra, indicando que o mundo inferior é o espelho e mapa do superior;

para a mengenlehre, é o símbolo dos números transfinitos, em que o todo não é maior que uma de

suas partes. (...)"    jorge luis borges, o aleph, 1949. 
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pergunta ao meu querido nefelibata

o que fazer ao encontrar em outros o que nos parece ser nosso também?

"(...) sentir tudo de todas as maneiras; saber pensar com as emoções e sentir com o pensamento;

não desejar muito senão com a imaginação; sofrer com coquetterie; ver claro para escrever justo;

conhecer-se com fingimento e tática, naturalizar-se diferente e com todos os documentos; em suma,

usar por dentro todas as sensações (...)"     bernardo soares, o livro do desassossego, 1913-35.
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e com aquele objeto de múltiplas aberturas 

(pareciam poros),

algo que se transformava a cada ângulo sob o qual era observado, 

fez-se 

uma fotografia apócrifa

que se fazia não pela escrita da luz, mas pela das obscuridades do visível. 

cada traço que se tornava sombra na imagem, dava a ela 

uma estranha clareza.

55



gostaria de olhar nos olhos e saber dizer algo a todos os que atravessaram e continuarão atravessando

comigo este texto, em especial a: 

você, que chegou até aqui, 

bernardo soares,

zaratustra.
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epílogo

este texto – agora parte integrante de minha tese –  além de resultado de um encontro fecundo

com certas produções do campo da literatura, da poesia e da filosofia, é tanto um experimento com

a escrita, quanto uma espécie de balanço do processo vivido durante o curso de doutorado, e o que

essa experiência tem provocado em meu modo de pensar, de escrever, de criar.

ao me propor a desenvolver minha pesquisa no núcleo de estudos da subjetividade me imbuí a dar

vários saltos: na geografia, com as viagens entre rio e são paulo; entre instituições, ao passar de um

programa de pós-graduação em artes para o de psicologia clínica; nos afetos, ao ganhar nos novos

colegas e professores, interlocutores vindos de campos variados e não só do campo da arte, como já

estava acostumada desde a graduação; e imagino que depois destes, estou ganhando ainda mais

fôlego para os saltos que ainda estão por vir.

trazer a questão da escrita como pele enquanto propulsor deste processo, algo que já havia aparecido

em outros momentos ao longo da pesquisa (inicialmente em um dos textos apresentados durante

os encontros de orientação em grupo2, quando surgiu o título que passou a ser também o da tese,

performance como texto, escrita como pele) foi como deflagrar a invenção de um dispositivo3, talvez

uma espécie de máquina – ou ao menos uma parte de sua engrenagem, no caso da máquina ser

mesmo a tese. estar inventando este dispositivo4 e, ao mesmo tempo, colocá-lo em prática, foram

movimentos fundamentais para mais um começo de construção da tese como tal. quando me refiro

a mais um começo, penso e considero já terem havido outros: não apenas o que está apontado no

projeto encaminhado para ingressar no doutorado, mas também alguns materiais produzidos como

parte da pesquisa de doutoramento, que se encontram dispersos em textos anteriores a este. no en-

tanto, estes escritos pregressos, os tais outros começos da tese, não me pareciam ser o que havia de

mais urgente para ser trabalhado como seu início, sendo, no entanto, importantes como parte de

um processo e, por isso, alguns deles encontram-se compilados ao longo do trabalho. mesmo no

momento em que a tese começou a se configurar, ainda não parecia ser possível precisar em que
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3 é importante lembrar que o título anterior, indicado como provisório no projeto de tese, é “dispositivos poético-performativos”. neste projeto, em linhas
gerais e muito resumidas, propus enunciar o conceito de dispositivo poético-performativo, enquanto um conceito-obra, através do aprofundamento da questão
da subjetividade e sua importância na prática artística, em especial no que se refere às práticas atuais (no período moderno e contemporâneo). tal conceito
continua presente na tese, mas como uma de suas partes.

4 a noção de dispositivo, que me é cara desde a elaboração do projeto de tese, tem ganhado mais densidade a partir de leituras diversas que fiz no decorrer
deste processo; dentre elas destaco dois textos que são fundamentais para o que enuncio nesta pesquisa, “o que é um dispositivo” de gilles deleuze e “o autor
como gesto” de giorgio agamben.



ponto ela poderia ser percebida enquanto “uma espécie de novelo ou meada, um conjunto multi-

linear (...) composto por linhas de natureza diferente (...) [e que] não abarcam nem delimitam sis-

temas homogêneos por sua própria conta (o objeto, o sujeito, a linguagem), mas seguem direções

diferentes (...) sempre em desequilíbrio (...) [e] derivações”5. contudo, traços disso se apresentam

agora nos poros-palavras que conformam este texto, (re)velando pequenos esboços das linhas de

força deste dispositivo-poético, a cada fragmento escrito. mas por hora, para não incorrer no erro

ou engano de descrever por demais ou desgastar os gestos que enxergo terem sido inicialmente

produzidos neste primeiro movimento, por meio desta escrita (e terminar por aprisioná-los de algum

modo), deixo este como um ponto a ser atravessado com mais profundidade na parte da tese em

que me dedico a delinear este procedimento e seus desdobramentos, intitulada dispositivos poético-

performativos (pp.70-87).

sendo assim, o que o desejo e a pesquisa me levaram a produzir (e que acredito ainda estará sendo

produzido, mesmo depois da tese ser defendida), foi pensar e fazer deste texto uma superfície cheia

de poros, uma pele que ao se formar seria também um exercício performativo e experimental. logo,

o que se apresenta nesta presente parte é um corpo fragmentário de escrita, que se faz no entre:

é poesia, mas não é; é prosa, mas não é; é ficção, mas não é. se há alguma coisa que de fato posso

afirmar sobre esta parte da tese é que, apesar de ter sido mais alimentada por referências poéticas

e literárias do que as das artes visuais, se trata de um texto de artista. poderia ainda, considerá-lo

como uma pequena coletânea de textos do tipo “prosa poética” ou “poesia em prosa”. no entanto,

não me parece necessário tratar de classificar os fragmentos aqui reunidos segundo quaisquer regras

e tradições ou mesmo construir para eles uma possível genealogia. definir se a escrita como pele

está mais próxima da poesia, das artes visuais ou da literatura, não é o mais importante a se pensar

sobre ela.

num primeiro momento, houve um esforço para que o texto não se fizesse na primeira pessoa, fugindo

ao máximo desta forma e de um tom de escrita confessional. mesmo assim, também me utilizo

da narrativa na primeira pessoa do singular em alguns dos fragmentos que compõem esta parte.

contudo, a primeira pessoa, quando aparece, deve ser encarada pelo leitor como uma dimensão em

certa medida desvinculada de uma biografia determinada e cronologicamente encadeada, preten-

samente estável e una. ainda que – e justamente porque – acontecimentos circunscritos na biografia

desta que aqui escreve tenham sido utilizados como matéria de trabalho, o presente texto não

intenciona criar uma narrativa de si, mas enuncia estados de singularidade, produzidos por forças

que atravessam não só a mim que escrevo, mas precipitam-se em cada ser de diferentes modos.

então, se há um “eu” aqui, ele é como aquele que diz rimbaud: “um outro”, sempre em potencial,
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visto que não há fixidez neste ‘eu-virando-outro’, que se apresenta enquanto se torna outro, e segue

se produzindo como alteridade.  esse ‘eu-outro’ a que me refiro é um constitutivo da subjetividade,

não o ‘sujeito que sou’ – algo que cada um reconhece como integrante de sua identidade – mas

aquele que devém deste, que é sua atualização, que o arrasta, que obriga o ‘eu-reconhecível’ a

mover-se, a inventar-se. o que a prática desta escrita me proporcionou foi enfim algo que converge

com o que maurice blanchot define em seu “livro por vir” como a “emoção poética”: segundo ele,

aquilo que “não é, pois, um sentimento interior, uma modificação subjetiva, mas um estranho fora

no qual somos jogados em nós, fora de nós”6. seja ao realizar esta tese ou ao produzir quaisquer

modalidades do “exercício experimental de liberdade” que é a arte, segundo cunhou mário pedrosa,

é esta experiência de um fora dentro de si, que nos leva a um fora de si – seja como artista ou como

público – o que torna tão fundamental a existência da arte e seu contato com a vida.

a terceira pessoa do singular, também adotada no texto, é um outro modo de me deslocar de uma

pessoalidade identitária ou de uma vinculação mais direta com aspectos biográficos. sendo assim, a

biografia, as memórias – do corpo, das sensações – quando aparecem, são como que transformadas

pela fatura do texto que é mais performativo do que performático7, sendo transmutadas em dobras,

disrupcões, derivações.

outra intenção neste texto foi a de não cindir experiência e criação. deste modo, os textos resultam

de atravessamentos entre minha produção na arte (escritos, pesquisas, trabalhos individuais e cole-

tivos...) e na vida (mesmo as questões mais cotidianas, como o som das marretadas na obra do

apartamento vizinho, o encontro ou a ausência de objetos, a experiência de uma tempestade durante

uma viagem, algumas memórias...), sempre elaboradas para fora da dimensão simplesmente pessoal,

tentando “(...) aprender a desviar o olhar de si, para [assim, talvez conseguir] ver muitas coisas (...)”8. 

também as memórias de conceitos, de como os aprendi (e os apreendi) até então, têm-me sido caras

neste processo. no fragmento figura de linguagem (p.30), por exemplo, o conceito de rébus9 me

moveu tanto à construção textual quanto à produção de um desenho, misturando palavra e imagem10
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6 maurice blanchot, o livro por vir, são paulo, martins fontes, 2005, p.347

7 durante o doutorado, venho pensando e pesquisando estes termos, suas significações e como elas podem contribuir para o pensamento não apenas da per-
formance, mas também de outras práticas no campo da arte. a diferenciação entre os termos e algumas de suas implicações estão desenvolvidas principalmente
na parte intitulada dispositivos poético-performativos pp.70-87.

8 friedrich nietzche. assim falou zaratustra – um livro para todos e para ninguém. rio de janeiro, editora civilização brasileira, 2011. (p.188)

9 híbrido de imagem e palavra, como mostra o desenho da p.33. o rébus é também como a psicanálise freudiana percebe a estruturação do sonho, onde im-
agens são consideradas como conceituais, sendo o sonho um composto de cenas construídas com palavras. sobre esta questão e sua relação com a arte, ver:
tania rivera. a letra e a imagem – gary hill, videoarte e psicanálise. texto disponível no link:  http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-71822009000400006&
script=sci_arttext (acessado em abril de 2012).

10 a imagem só foi inserida após o texto seguinte, intitulado corpo tapuia (p.32), texto que foi influenciado por algumas questões despertadas pelo desenho.



(p.33). a realização do desenho e a escrita do texto me instigaram, possibilitando que algumas

questões importantes para a realização deste percurso textual-performativo fossem expressas, tais

como perguntar (a mim e ao leitor) qual a validade ou cabimento de se propor a inventar coisas,

de ser artista e de se fazer arte no mundo hoje sem se estar reduzido a classificações, padronizações

ou normatizações de quaisquer ordens, sejam as do público, do circuito de arte, da produção de

pensamento (estando a academia também incluída). um trecho do filme macunaíma, acessível no

link indicado como parte deste fragmento11, foi fundamental para, em certo sentido, abrir possíveis

respostas a estas questões, tendo inspirado além deste, alguns outros textos produzidos por mim

ao longo da pesquisa de doutorado.

corpo tapuia (p.32), por sua vez, se fez calcado no mito da tribo indígena brasileira de nome tapuia.

os índios que compõem este grupo, diferente das tribos antropófagas que devoravam seus inimigos,

ingeriam seus companheiros e familiares, “guardando-os consigo”, após fazerem uma mistura de

suas cinzas com farinha de mandioca12. ainda neste fragmento, faço menção a uma luta – que é

também uma analogia à batalha que travamos, seja com o texto, com as referências escolhidas e

até mesmo conosco durante o processo de criação – o que se dá entre “je” e “moi” diria duchamp,

ou ainda, por via das “multiplicidades que atravessam o pensar e povoam, através da escrita, a

solidão de quem escreve”13.

os fragmentos reunidos neste texto, integrando a pele dessa escrita, me parecem ter uma característica

recorrente: foram escritos deixando sempre aparente algo da reflexão acerca de sua própria feitura.

também por conta disso há neles um sentido de repetição, de uma certa circularidade, que, no en-

tanto, é sempre rompida de algum modo, já que estes procedimentos foram experimentos para a

produção de diferença, de uma singularidade que se produz a cada fragmento. portanto, mesmo ao

adotar uma forma ou estilo mais poético, ficcional, fantástico ou ensaístico, exercitar o pensamento

acerca da experiência de realização da escrita, como parte de sua pele, foi algo frequentemente

retomado, assim como a polifonia da qual os fragmentos são resultantes, por terem sido produzidos

na fricção entre as experiências, imagens, conceitos, memórias e referências, aqui conjugadas.

outro procedimento adotado foi o de suprimir a menção nominal à maior parte dos autores citados,

que foram, em alguns momentos, “ficcionalizados”, ganhando nomes que estão relacionados aos

modos que suas produções me afetam. sendo assim, os autores utilizados e referidos neste texto,
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11  vídeo disponível no link: http://www.youtube.com/watch?v=w0b72q3IBwI (acessado em abril de 2009).

12  a respeito dos tapuias e da diferenciação entre os hábitos de antropofagia diversos aos dos tupis, ver: yobenj aucardo chicangana-bayona. os tupis e os
tapuias de eckhout: o declínio da imagem renascentista do índio. texto disponível no link: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
87752008000200016 (acessado em abril de 2012).

13  retirado de anotações a partir da aula “filosofia eólica” de peter pal pélbart no núcleo de estudos da subjetividade, puc-sp em 02/09/09.



com algumas raras exceções, foram transformados em personagens, tais como: “o outro sentado em

um banco de praça junto aos poetas” no fragmento porta giratória (p.37), que é gilles deleuze; “o

poeta-tocador, o poeta-vidente, o artista-crudívoro e o crítico-poeta” em a mastigação é a primeira

etapa da digestão (p.41) que são, respectivamente, ericson pires, arthur rimbaud, jorge menna barreto

e maurice blanchot; a “mulher-solar (aquela que canta)” e “o homem-pensamento”, no fragmento

intitulado ante-salas (p.44) que são suely rolnik e gilles deleuze; e ainda, em pergunta ao meu querido

nefelibata (p.54), o “nefelibata” em questão é um duplo: bernardo soares e fernando pessoa. 

em relação às imagens, é importante destacar que elas só foram trazidas para compor a pele do texto

à medida em que o processo da escrita as demandava, ou mesmo quando elas próprias pudessem

funcionar enquanto imagens-texto. nesse sentido, tal procedimento pode ser entendido como uma

demarcação de diferença em relação à lógica da escrita tradicional no campo da arte, onde as imagens

são colocadas como um “a priori” ou “a posteriori” na construção textual. deste modo, as imagens,

especialmente nesta parte, nunca seguem a lógica de “ilustrar”, assim como o texto nunca é “sobre”

elas. texto e imagem, imagem e texto, portanto, são contiguidades mútuas.

a adoção da escrita em minúsculas me parece sublinhar algo a que se refere borges no trecho do

conto “o aleph”, publicado no livro de mesmo nome em 1949, e citado no fragmento chiaroscuro

(p. 53). nele, borges se refere aos “números transfinitos” – teoria matemática desenvolvida por georg

cantor –, onde “o todo não é maior que uma de suas partes”. o presente texto se fez como parte

de uma outra parte (ambas integrantes de um não-todo passível de transições) onde, cada palavra,

cada imagem, cada citação, cada personagem, em suma, cada fragmento, têm natureza não-

hierarquizada. aqui não há sobreposição do que vem antes ao que vem depois e vice-versa; assim

como também não há início, nem fim. sendo assim, não me parecia coerente conduzir esta como

uma escrita em que as palavras se constroem por letras maiúsculas a cada início de frase e nome

próprio, sendo terminadas por minúsculas. além disso, também existem aqui referências poético-

visuais que inspiraram esta modulação textual (não apenas em relação à ausência das maiúsculas

e proliferação das minúsculas, mas sobre isso e além) os quais não posso deixar de creditar e

reverenciar: stéphane mallarmé, e.e. cummings, augusto de campos, john cage, haroldo de campos,

fernando pessoa, clarice lispector, franz kafka, jorge luís borges, julio cortázar, michel foucault, hannah

arendt, oswald de andrade, paulo leminski, yoko ono, lygia clark, emily dickinson, entre outros (ver

diagrama na p.34).

em paralelo à escrita deste texto, desenvolvi um novo trabalho de arte, uma série que segue em

processo, a qual dei o título de interseções. o trabalho consiste na apropriação de frases ou de trechos

de textos de artistas, poetas, escritores, filósofos, músicos ou mesmo de personagens, as quais rela-

cionei umas às outras quando me pareciam indicar algum tipo de diálogo, mas também quando me
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parecia interessante inventar articulações, a partir do entendimento e/ou das sensações provocadas

pelo texto. este procedimento tomou corpo inspirado tanto no conceito matemático de interseção,

quanto na significação desta palavra. sendo assim, coloco em diálogo trechos de dois, três ou mais

autores, formando para cada interseção uma espécie de cartão impresso. das oito interseções feitas

até agora, duas estão reproduzidas nesta parte (p.38 e p.49). o conjunto completo de cartões, bem

como o envelope que os envolve e traz algumas sugestões de como lidar com eles, encontram-se

encartados no corpo da tese (p.88), podendo ser destacados e rearranjados pelo leitor.

talvez não seja demais falar de como os acasos permearam estes escritos. o(s) acaso(s) aqui é(são)

encarado(s) como algo que jamais será abolido, mesmo num lance da dados, como escreveu

mallarmé, funcionando como propulsores do pensamento; ou ainda, para fazer como zaratustra,

“comê-los cozidos ao ponto”: “(…) ponho todo acaso a cozer na minha panela. e somente quando

está cozido no ponto é que lhe dou as boas vindas para fazer dele meu alimento.(…)”14. dos livros

encontrados ou reencontrados (em especial os de borges, cortázar, pessoa, kafka, nietzche e deleuze)

a encontros incidentalmente acidentais, como o trabalho “intransponível” de rubens mano (p.31) ou

o exato trecho que guardo na memória do longa metragem “macunaíma”, adaptado do livro de

mário de andrade escrito em 1928 e dirigido por joaquim pedro de andrade em 1969, agora

disponibilizado no you tube, nada deixei de coser (com nós a cada ponto da costura), cozer (até

chegar ao ponto de ingerir), mastigar (saboreando bem esta que é a primeira etapa da digestão),

e engolir.
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14  friedrich nietzche. assim falou zaratustra. cito a tradução encontrada no artigo “nietzsche, espinosa, o acaso e os afetos - encontros entre o trágico e o
conhecimento intuitivo” de andré martins, publicado na revista o que nos faz pensar, n. 14. rio de janeiro, puc-rj, 2000. (p.183-198).



contiguidades dos fragmentos

sem título, 2012, daniela mattos, fotografia a partir do trabalho “intransponível”, de rubens mano, realizado em 2011.

(p.31)

pedaço, 2012, daniela mattos, desenho e caligrafia. (p.33)

diagrama dos afetos da escrita, 2012, daniela mattos, fotografia de desenho. (p.34)

interseções [ho∩cl], 2012, daniela mattos, impressão off-set em cartão (série). (p.38)

arte, 2012, daniela mattos, fotografia. (p.39)

roda de bicicleta retificada, 2012, daniela mattos, frase sobre imagem fotográfica da roda de bicicleta, readmade de

marcel duchamp, realizado em 1913. (p.42)

interseções [fk∩ha], 2012, daniela mattos, impressão off-set em cartão (série). (p.49)

como fazer para si um abrigo de livros, 2011, daniela mattos, texto de artista publicado em 2011 na revista recibo 23,

p.20, ano 9 / número 8, edições traplev orçamentos. (p.50)

fotografia apócrifa, 2012, daniela mattos, texto de artista/poesia. (p.55)
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A Série Diálogos é um compilado de trabalhos, realizados em diversos meios, desde 2002. Inicial-

mente composto apenas por performances, esta série aberta já se desdobrou em texto (propositivo)

de artista, desenvolvido para uma publicação/exposição; um livro de artista em tiragem única, para

ser manipulada no espaço expositivo; performances coletivas; entre outros formatos, podendo ainda

gerar novos tipos de trabalhos, pois não contempla a noção de obra acabada. A conexão entre as

produções que integram este conjunto (que começou com Diálogos 1a, chegando, até agora, à

Diálogos 10b) se dá pelo repertório das ações e das cores dos materiais utilizados (variações de

branco, dourado, amarelo, laranja e rosa). A série, apesar de longa e em processo, raramente gera

um produto materialmente acabado, já que a maior parte dos trabalhos vinculados a ela são

efêmeros. As imagens aqui apresentadas são registros em fotografia da performance Diálogos 7a,

na qual as medidas de alguns espaços da arquitetura do museu eram tiradas com os fios e transfor-

madas em estruturas de crochê, realizada no Museu de Arte Contemporânea de Niterói durante o

evento “MAC Vazio” em 2005; um fac-símile do texto de artista Diálogos 2a/ Diálogos 7b, pensado

para a publicação/exposição “Por Fazer”, com organização de Regina Melim, editado pela plataforma

Parêntesis em 2006; e ainda, registros em fotografia da performance Diálogos 10b, na qual a fala,

sons e ruídos do entorno eram ‘transcritos’ em forma de palavras e onomatopéias, sendo caligrafados

com giz branco no chão, ligando pontos marcados no espaço pelos espectadores, durante a apre-

sentação no “SESC Arte 24hs”, realizado no Armazém 4 (Píer Mauá), em 2010.
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Série Diálogos

performance, fotografia, texto de artista, livro de artista, 2002/2010
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Dispositivos poético-performativos

Pequena Arqueologia da Modernidade

Os efeitos da modernidade na arte aproximaram e relacionaram entre si arte e vida de um modo

bastante diverso. A leitura mais tradicional dos percursos da arte moderna, como a proposta pelo

historiador e crítico de arte italiano Giulio Carlo Argan, nos apresenta a polaridade entre os conceitos

de Clássico (a certeza teórica, a mímesis) e Romântico (a intencionalidade poética, o fazer artístico)

como uma das démarches fundadoras deste período. O historiador também nos aponta que, numa

visada mais ampla, o ciclo Romântico se apresenta como sucessor do ciclo Clássico (considerado supra-

histórico, já que nele os modelos são absolutos e universais), confundindo-se com o ciclo moderno e

mesmo com o contemporâneo, visto que o Romantismo – especialmente o chamado Romantismo

histórico – é o momento em que o artista afirma sua autonomia e assume total responsabilidade de

seu agir, não se abstraindo da realidade histórica, declarando-se “ser e querer ser do seu próprio

tempo”15 e abordando “temáticas e problemáticas atuais”16 – afirmações que podem ser consideradas

cabíveis até mesmo a certos artistas vinculados à arte contemporânea.

Apontado por Argan como “a verdadeira raiz do Romantismo histórico”17, o pintor e gravador es-

panhol Francisco Goya y Lucientes (1746-1828), tornou-se famoso por suas pinturas e gravuras

compostas de imagens impactantes, onde a vinculação com a realidade se dá de forma profunda-

mente crítica. As obras que fazem parte de seu legado nos mostram cenas fortes e perturbadoras, sendo

algumas delas de cunho político, como é o caso da tela “El 3 de mayo en Madrid: Los fusilamientos de

patriotas madrileños”. Nesta pintura, datada de 1814, vemos uma imagem construída como uma

espécie de comentário do artista em relação às execuções ocorridas durante a resistência madrilenha

à ocupação francesa pelas tropas de Napoleão Bonaparte em 1808, na Espanha.
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15 “Clássico e Romântico” in: Giulio Carlo Argan. Arte Moderna. São Paulo, Companhia das Letras, 1992. p.12

16 idem

17 “Clássico e Romântico” in: Giulio Carlo Argan, op.cit., p.42



Goya, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, prefere rejeitar a idealização do mundo

real. Na imagem conhecida como “Los fusilamientos” isso fica claro: é possível perceber, para além

da violência retratada, a dignidade e coragem do insurgente que está prestes a ser morto, mas não

se dá por vencido. A postura de enfrentamento que Goya confere a esta figura, ressaltada principal-

mente na luminosidade e no cromatismo escolhidos pelo pintor, nos permite perceber esta imagem

mais como uma crônica do que como uma reportagem, diferente do que defende Argan, que a

compara a uma “reportagem fotográfica de guerra”. Ainda assim, o historiador ressalta um aspecto

fundamental para o entendimento do que a obra pode provocar no espectador, por indicar que esta

é “(...) uma imagem que traz em si o seu prazo de vencimento imediato; em um instante, será ainda

mais desesperadora.(...)”18. A afirmação de Argan reforça o que pode resultar de uma leitura atenta

ao que Goya pintou, já que, por meio desta composição podemos imaginar uma outra ‘cena’ que

ao mesmo tempo encobre e é sugerida pelo que vemos na pintura. Esta imagem, insinuada ao es-

pectador por meio do que o artista nos apresenta, é tão forte quanto esta que está na superfície

da tela, e se revelaria no instante seguinte ao que o pintor escolheu retratar, assim que os gatilhos

das baionetas tivessem sido disparados. Deste modo, o que Goya nos dá a ver não é apenas uma

reportagem da iminência de uma morte e dos horrores da guerra, como propõe Argan, mas a

possibilidade de nos fazer enxergar com sua pintura, simultaneamente, a coragem do insurgente e

a brutalidade de sua morte.
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18 “Clássico e Romântico” in: Giulio Carlo Argan, op.cit.,  p.12

El 3 de mayo en Madrid: Los fusilamientos de patriotas madrileños, 1814
268 cm x 347 cm   óleo s/ tela   acervo: Museo Nacional Del Prado



Para apresentar a série de gravuras intitulada “Los caprichos”, um texto de autoria do próprio artista19

foi publicado integrando a tiragem. Goya afirma em seu texto (escrito na terceira pessoa do singular),

que explorou com esta série de trabalhos, assuntos pertencentes propriamente à oratória e à poesia,

mas que podiam também servir de tema à pintura ou à gravura, tais como a “(...) multiplicidade das

extravagâncias e loucuras comuns à sociedade civilizada, entre eles preconceitos mundanos e fraudes

arraigadas no costume, ignorância ou interesse (...)20. Além desta particular descrição da temática

trabalhada na série, o artista esclarece que suas gravuras provocariam tanto “uma oportunidade

para o ridículo, quanto para exercitar sua própria imaginação”. Seguindo com o texto de apresen-

tação, Goya ressalta:

“(...) Deve-se levar em consideração que o artista não seguiu o exemplo de outros, nem acha que é

possível copiar a natureza, ainda que a imitação da natureza seja tão difícil quanto admirável quando

ating

ida, mas deve-se concordar que ainda merecerá alguma estima aquele que partindo inteiramente

da natureza, tenha estado imbuído em exibir as formas visuais e atitudes que até então existiam

apenas na mente humana embaçada e confusa pelo desejo de iluminar-se ou excitar-se pela violência

de paixões incontroláveis.(...)” 
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El sueño de La razon produce monstros: gravura 43 de Los Caprichos, 1799
21.5 x 15 cm, gravura em água-tinta, ponta seca e buril 
(acervo: Museo Nacional Del Prado)

“(...) Deve-se levar em consideração que o artista não seguiu o exemplo de outros, nem acha que

é possível copiar a natureza, ainda que a imitação da natureza seja tão difícil quanto admirável

quando atingida, mas deve-se concordar que ainda merecerá alguma estima aquele que partindo

inteiramente da natureza, tenha estado imbuído em exibir as formas visuais e atitudes que até

então existiam apenas na mente humana embaçada e confusa pelo desejo de iluminar-se ou

excitar-se pela violência de paixões incontroláveis.(...)”21

19 ver “Francisco de Goya, annoucement of the caprichos” in: Robert Goldwater e Marco Treves, Artists on Art – from the XIV to the XX Century. New York,
Pantheon Books Inc., 1945 p.203

20 “Francisco de Goya, annoucement of the caprichos” in: Robert Goldwater e Marco Treves, op.cit., p.203 (tradução minha)

21 idem



Neste texto, escrito em 1799, Goya deixa bastante claro sua escolha em não se ater numa prosaica

e idealizada cópia como método de trabalho, fosse da natureza ou de quaisquer outros aspectos

da realidade. Comentando ainda sua posição, ressaltou que “não seguiu o exemplo de outros” no

que dizia respeito à representação mimética, mas que, bem longe disso, por esta sua obra “engenho-

samente composta”, o artista mereceria “ganhar o título de inventor e não de um copista servil”22.

Sendo assim, é possível concluir que esta série de gravuras, junto ao texto que as apresenta, eram

algumas das poucas oportunidades nas quais o artista podia, com alguma liberdade, comentar sua

época, suas escolhas e sua prática, por intermédio do exercício imaginativo de sua mente, segundo

ele atravessada “pela violência de paixões incontroláveis”. Tanto nesta sua declaração quanto em

toda a sua obra, Goya nos parece, de fato, sempre comprometido com o desejo de pertencimento

a seu próprio tempo, questionando a realidade de sua época, nos aspectos sócio-cultural, político

e histórico. Por conta disso, produziu uma obra não submetida ao mimetismo ou à tentativa de

embelezar o trágico, como alguns de seus contemporâneos. Deste modo, o artista conseguiu não

apenas pertencer a seu próprio tempo, mas também estar fora dele: se deixou atravessar intensa-

mente pelo que a realidade social e histórica provocou em suas sensações ao realizar sua obra, mas,

ao mesmo tempo, transgrediu esta mesma realidade, pois produziu seu trabalho de modo singular,

dissecando com mordacidade alguns aspectos da subjetividade humana – segundo suas palavras,

“as extravagâncias e loucuras comuns à sociedade civilizada”. Seu pensamento poético-crítico em

relação aos modelos estéticos, aspectos psicológicos ou questões políticas, o levou a alçar sua

produção artística para além do que se produzia naquele momento. É possível perceber, especialmente

na fase de sua obra plástica e nos excertos de sua escrita aqui analisados, que Goya deixa-se afetar

pelo mundo, comentando e criticando aspectos pertinentes a seu tempo, à práxis artística vigente, e

também às turbulências no contexto sócio-político daquele período, marcado pela guerra. Ao

desenvolver sua inventividade poética impulsionado por estes indeléveis embates com o mundo,

deixava-se ser atravessado pela realidade em que vivia e orientava-se a partir de suas sensações,

conseguindo afirmar com humor e ética sua criação, e, por meio dela, a produção de diferença.

Fugindo dos cânones, também com ironia e humor, o poeta e crítico de arte francês Charles

Baudelaire produziu, na segunda metade do século XIX, um modo de escrita poética considerado

como um dos marcos de início do Modernismo no campo literário. Os cruzamentos entre poesia

e prosa aparecem desde o século XVIII23, mas é consenso que se efetivam de fato, como prática

inovadora de criação, na obra “Petit poème en prose – Le spleen de Paris”. Neste livro, publicado
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22 o tom satírico de seu texto foi considerado ofensivo, resultando na denúncia de Goya à Inquisição. Salvo por intervenção de “poderosos protetores”, ele
consegui ainda, após ter encontrado pessoalmente o Rei da Espanha, uma boa pensão em dinheiro para seu filho, paga durante um ano, segundo Robert
Goldwater e Marco Treves, op.cit., pp.202-204

23 Alguns autores apontam que o surgimento do poema em prosa se deu entre os séculos XVIII e XIX, com vinculação ao Romantismo, mas afirmam também
que esta forma de escrita pode não ser considerada de fato um gênero literário consolidado, mas sim o sintoma de uma crise dos cânones e do início do Modernismo. >
Sobre esta discussão, ver: Suzanne Bernard, Le Poème en prose de Baudelaire jusqu’à nos jours , Paris, Nizet, 1959; Michael Sandras, Lire le Poème en prose, Paris
Dunod, 1995; Viviana Bosi, Baudelaire mau vidraceiro: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2007000100008 (último acesso em
06/03/13) e Jean-François Castille, Le poème en prose avant le poème en prose: http://www.unicaen.fr/puc/revues/thl/questionsdestyle/dossier8/textes/03Castille.pdf
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postumamente em 1869 (dois anos depois da morte de Baudelaire), estão reunidos inquietantes

textos poéticos, que o autor considerava fragmentários mas não “sem pé nem cabeça”. Ao contrário

disso, eram, segundo ele, “ao mesmo tempo cabeça e pé, alternados e reciprocamente”, frase que

parece explicitar seu compromisso em não estar submetido às exigências clássicas da poesia e seus

cânones. Tais referências encontram-se na carta que faz as vezes de prólogo do livro, endereçada a

seu amigo Arsène Houssaye: 

“(...) estou lhe remetendo um pequeno trabalho do qual não se poderia dizer sem injustiça que não

tem nem pé nem cabeça, já que, pelo contrário, tudo nele é ao mesmo tempo cabeça e pé, alterna-

dos e reciprocamente. (...) podemos interromper onde quisermos, eu meu devaneio, você o manu-

scrito, o leitor sua leitura (...) Retire uma vértebra, e os dois pedaços desta tortuosa fantasia irão se

juntar sem dificuldade. Lacere-a em diversos fragmentos, e verá que cada um deles pode existir à

parte. Na esperança de que algumas destas postas tenham vida suficiente para agradá-lo e diverti-

lo, ouso dedicar-lhe a serpente inteira. (...)” 

Agradar e divertir são verbos que não são suficientes, não sem ironia e ambigüidade envolvidos,

para qualificar as reais intenções que o poeta projetava com seu “livro serpente”. Isso se percebe

em várias das “postas” que Baudelaire dedica a seu amigo e a seus leitores em potencial, como por

exemplo o texto intitulado “O mau vidraceiro”25. Nesta poesia em prosa, o autor nos obriga ao

mesmo tempo a amá-lo e repudiá-lo: me parece impossível ao leitor não se sentir atraído pela escrita

impecável e engenhosa do poeta e, ao mesmo tempo, antipatizar com sua escolha de ter se dedicado

a escrever com requintes de uma perversidade que, numa leitura rasteira, pode ser tomada

como gratuita:

“Existem naturezas puramente contemplativas e totalmente impróprias para a ação que, no entanto,

movidas por algum misterioso e desconhecido impulso, agem às vezes com uma rapidez de que elas

próprias se julgariam incapazes. (...)

(...) É uma espécie de energia que jorra do tédio e do devaneio; e aqueles em que se manifesta tão

inopinadamente são em geral, como disse, os mais indolentes e sonhadores dos seres. (...)

(...) Certa manhã, levantei-me aborrecido, triste, cansado de ociosidade e levado, assim me pareceu,

a efetuar algo grande, uma ação de brilho; e infelizmente, abri a janela! (...) A primeira pessoa que

avistei na rua foi um vidraceiro, cujo grito penetrante, dissonante, chegou-me através da pesada e

suja atmosfera parisiense. Seria, aliás, impossível dizer por que fui tomado, em relação ao pobre

homem, de um ódio tão repentino quanto despótico.
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24 Charles Baudelaire. Pequenos poemas em prosa – O spleen de Paris. São Paulo, Hedra, 2009. p.29

25 Charles Baudelaire. op.cit., pp.52-57

“(...) estou lhe remetendo um pequeno trabalho do qual não se poderia dizer sem injustiça que

não tem nem pé nem cabeça, já que, pelo contrário, tudo nele é ao mesmo tempo cabeça e pé,

alternados e reciprocamente. (...) podemos interromper onde quisermos, eu meu devaneio, você

o manuscrito, o leitor sua leitura (...) Retire uma vértebra, e os dois pedaços desta tortuosa fantasia

irão se juntar sem dificuldade. Lacere-a em diversos fragmentos, e verá que cada um deles pode

existir à parte. Na esperança de que algumas destas postas tenham vida suficiente para agradá-

lo e diverti-lo, ouso dedicar-lhe a serpente inteira. (...)”24

“Existem naturezas puramente contemplativas e totalmente impróprias para a ação que,

no entanto, movidas por algum misterioso e desconhecido impulso, agem às vezes com

uma rapidez de que elas próprias se julgariam incapazes. (...)

(...) É uma espécie de energia que jorra do tédio e do devaneio; e aqueles em que se

manifesta tão inopinadamente são em geral, como disse, os mais indolentes e sonhadores

dos seres. (...)



‘Ei, ei’ e eu lhe gritei que subisse. Entretanto eu refletia, não sem certa alegria, que, ficando o quarto

no sexto andar e sendo a escada bastante estreita, o homem devia estar experimentando certa difi-

culdade em efetuar sua ascensão, e esbarrando em diversos lugares os ângulos de sua frágil mer-

cadoria.

Ele enfim apareceu: examinei com curiosidade todas as suas vidraças e lhe disse: ‘Mas como? Você

não tem vidros coloridos? Vidros cor-de-rosa, vermelhos, azuis, vidros mágicos, vidros de paraíso?

Que atrevido é você! Ousa passear pelos bairros pobres e nem sequer tem vidros que tornem a vida

bela de se ver!’ E o empurrei energicamente para a escada, na qual tropeçou, resmungando.

Aproximei-me da sacada, agarrei um vasinho de flores e, quando o homem reapareceu no vão da

porta, deixei cair perpendicularmente meu engenho de guerra na borda traseira das suas forquilhas.

Desabando com o choque, ele acabou de destroçar sob suas costas toda a sua pobre fortuna ambu-

lativa, que produziu o ruído estrondoso de um palácio de cristal estraçalhado por um raio.

E embriagado por minha loucura, gritei-lhe furiosamente: ‘A vida bela de se ver! A vida bela de se

ver!’

Essas brincadeiras nervosas não são isentas de perigo, e pode-se às vezes pagar caro por elas. Mas

o que importa a eternidade da danação a quem encontrou num segundo o infinito da fruição?

Apontando aspectos das supostas contradições presentes na escrita de Baudelaire, Georges Bataille

declara que o poeta “deliberadamente se recusa a agir como homem feito, isto é, como homem

prosaico”26 e, em seguida, nos questiona se essa escolha não se assemelharia, em essência, àquela

da poesia. Lembra ainda a leitura de Sartre acerca de Baudelaire, como alguém que quis o impossível

até o fim, e a questiona: “(...) É verdade que a poesia, querendo a identidade das coisas refletidas e
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(...) Certa manhã, levantei-me aborrecido, triste, cansado de ociosidade e levado, assim me

pareceu, a efetuar algo grande, uma ação de brilho; e infelizmente, abri a janela! (...) A

primeira pessoa que avistei na rua foi um vidraceiro, cujo grito penetrante, dissonante,

chegou-me através da pesada e suja atmosfera parisiense. Seria, aliás, impossível dizer por

que fui tomado, em relação ao pobre homem, de um ódio tão repentino quanto despótico.

‘Ei, ei’ e eu lhe gritei que subisse. Entretanto eu refletia, não sem certa alegria, que, ficando

o quarto no sexto andar e sendo a escada bastante estreita, o homem devia estar experi-

mentando certa dificuldade em efetuar sua ascensão, e esbarrando em diversos lugares

os ângulos de sua frágil mercadoria.

Ele enfim apareceu: examinei com curiosidade todas as suas vidraças e lhe disse: ‘Mas

como? Você não tem vidros coloridos? Vidros cor-de-rosa, vermelhos, azuis, vidros mágicos,

vidros de paraíso? Que atrevido é você! Ousa passear pelos bairros pobres e nem sequer

tem vidros que tornem a vida bela de se ver!’ E o empurrei energicamente para a escada,

na qual tropeçou, resmungando.

Aproximei-me da sacada, agarrei um vasinho de flores e, quando o homem reapareceu

no vão da porta, deixei cair perpendicularmente meu engenho de guerra na borda traseira

das suas forquilhas. Desabando com o choque, ele acabou de destroçar sob suas costas

toda a sua pobre fortuna ambulativa, que produziu o ruído estrondoso de um palácio de

cristal estraçalhado por um raio.

E embriagado por minha loucura, gritei-lhe furiosamente: ‘A vida bela de se ver! A vida

bela de se ver!’

Essas brincadeiras nervosas não são isentas de perigo, e pode-se às vezes pagar caro por

elas. Mas o que importa a eternidade da danação a quem encontrou num segundo o in-

finito da fruição?



da consciência que as refletiu, quer o impossível. Mas o único meio de não ser reduzido ao reflexo

das coisas não é, com efeito, querer o impossível? (...)”27

. 

O impossível, o não aparente, parece se apresentar em “O mau vidraceiro” como propulsor de uma

certa simultaneidade, algo que aproxima sua prática  – guardadas as devidas proporções – daquela

de Goya. Assim como é possível afirmar uma simultaneidade inerente à “leitura” da pintura “Los

fusilamientos” de Goya (na qual o artista conjuga traços de vida e de morte do guerrilheiro

madrilenho), no fragmento do spleen baudeleriano isto aparece na combinação de afetos contrários,

como decorrência da leitura de uma perversa e bem construída escrita poética. Essa ambivalência é

provocada tanto numa primeira leitura da poesia em prosa (na conjunção entre a simpatia gerada

pela escrita do poeta e uma antipatia causada por sua perversidade), quanto nas leituras seguintes

(que ganham outras camadas de sentido à medida que conhecemos o texto). Deste modo, as leituras

subseqüentes à primeira, quando são permeadas pela lembrança dos desdobramentos que sabemos

estarem por vir no texto, nos causam certa expectativa de que toda a ação se configure, ainda que

também nos compadeça a situação do vidraceiro achincalhado. Com isso, terminamos percebendo

em nós este embate de sentimentos contraditórios mas concomitantes provocados pelo texto, a cada

vez que o lemos. Esse é também o momento em que se torna possível compreender – mesmo parcial-

mente – as intenções de Baudelaire: nem gratuitas nem sublimes, nem prosaicas. Com sua perversão

que desvela o perverso em nós – “a vida bela de se ver”, só que ao contrário – o poeta nos envolve

numa engenhosa afirmação por negação, procedimento tão caro aos artistas modernos.

De fato, uma das marcas da modernidade é aspirar ao impossível, algo que, não à toa, converge

com o que Bataille definiu como o cerne do fazer poético. No entanto, almejando suplantar as con-

venções e mantendo esse horizonte, o pintor e o poeta conseguiram, por meio de suas práticas,

proporcionar-nos experimentar o “infinito da fruição” não como medida idealizada, que entende

a arte como espaço de conforto e redenção, mas, muito diferente disso, como algo que sublinha o

que tentamos não enxergar (ou não conseguimos), obrigando-nos a reelaborar nosso entendimento

de nós mesmos e do mundo.

O performativo na arte

Considerar que certas práticas artísticas modernas se realizam produzindo diferença, de modo a pro-

duzir algo não-idealizado, nos permitiria pensar quais os desdobramentos se deram no panorama

da arte a partir disso, numa visada mais ampla. No entanto, é preciso ter em mente que cada obra
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possui especificidades próprias, que podem independer de seus contextos históricos, existindo para

além da mera referência cronológica ou estilística. Isso se percebe principalmente em práticas que

conjugam sua condição contemporânea e extemporânea, tais como as obras citadas na primeira

parte deste texto. O que foi visto até aqui, nos permite compreender que tais produções se re-

alizaram por meio das sensações dos atritos entre as forças do tempo em que os autores viviam

(e como as mesmas se manifestavam afetando sua subjetividade), e as representações vigentes

da época. Sendo assim, os artistas não se guiaram pelo que estava ‘em voga’ artisticamente naquele

momento, tampouco agiram simplesmente indo contra o repertório corrente até então. Mais do

que serem ‘representantes de seu tempo’, estes autores vão além, pois suas práticas estão fora

deste tipo de pertencimento ou categorização. As obras que se efetivam deste modo, portanto,

não se configuram como representações, mas sim como diferenciações, dissimilitudes, produções

de simulacro. A relação entre o conceito de simulacro, modernidade e arte, por meio do que propôs

Gilles Deleuze, será aqui abordado mais à frente, assim como as distinções entre o exercício da produção

de diferença na obra de arte moderna e contemporânea. 

Pensando na noção de performativo como algo que também abrange a questão da produção de

diferença, problematizarei agora este termo e suas relações com a arte, por acreditar que esta reflexão

pode dar outros contornos ao que foi apresentado até aqui. A teoria que desenvolve primordialmente

tal questão, no âmbito da filosofia da linguagem, é a Teoria dos Atos da Fala, desenvolvida pelo filó-

sofo inglês John Langshaw Austin. O pensamento de Austin se vincula à Escola de Oxford, uma

vertente da filosofia analítica que enfocou as manifestações da linguagem ordinária, especialmente

a fala. Neste contexto, a fala é analisada em seu sentido contratual, como sendo um compromisso

entre as partes envolvidas em tal ato, e encarada como prática social. Talvez a principal característica

da Teoria dos Atos da Fala tenha sido “destituir o conceito de representação como tema central de

sua tese, substituindo-o pelo de significado”28.

Para Danilo Marcondes Filho – autor da tradução para o português de “How to do things with words”,

livro em que Austin desenvolve a Teoria dos Atos da Fala – uma das mais básicas conseqüências da

proposição austiniana consiste no surgimento de “(....) um novo paradigma teórico que considera a

linguagem como ação, como forma de atuação sobre o real, e portanto como constituição do real, e

não meramente de representação ou correspondência com a realidade. (...)”29. Como decorrência

disso, a garantia de adequação entre linguagem e realidade, antes regida pela noção de verdade, é

substituída pela noção de “eficácia do ato” e de suas condições de sucesso em relação à interação
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comunicativa. Sendo assim, Austin nos permite abordar a filosofia da linguagem, não apenas por

uma “teoria do significado”, mas sim, e principalmente, por uma “teoria da ação”. 

Num dos primeiros capítulos de “How to do things with words”, Austin desenvolve a noção de

“sentença performativa”, “proferimento performativo” ou simplesmente “performativo”. Este

termo, um neologismo cunhado pelo filósofo em meados dos anos 1950 (sem correspondência

direta, mas coincidentemente a mesma década considerada como um dos marcos de passagem

do moderno para o contemporâneo na arte mundial), designa declarações que não são apenas

descritivas de um ato e nem podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, pois independem

dessas atribuições. Um dos principais exemplos que o autor utiliza é a declaração dita pelos noivos

em seu casamento – o “aceito” – ressaltando que, independente da sinceridade dos cônjuges ao

dizerem tal palavra, eles anunciam e realizam simultaneamente seu matrimônio. A tese de Austin

se desdobra, longa e meticulosamente, tentando abarcar as mais diversas situações onde o pro-

nunciamento de uma palavra ou frase tem maior ou menor poder de realizar um ato. No entanto,

duas das noções mais básicas consolidadas por esta teoria, são, no caso específico desta pesquisa,

as mais importantes. O potencial da linguagem de constituir a realidade, realizá-la, e não apenas

referir-se a ela ou replicá-la, é diretamente proporcional à noção de uma pratica artística que não

almeja copiar nem se relacionar prosaicamente ou de modo idealizado a um referente; mas, ao

contrário disso e não querendo ser apenas um bem fundado semelhante de algo, produz diferença.

A arte que se efetiva nesta direção não deseja simplesmente espelhar as questões com as quais

lida, mas sim se fazer por meio do que pode emergir dos atravessamentos de determinada questão.

Sendo assim, tanto as ações que se realizam como performativos no sentido austiniano, quanto

as derivações da criação artística que produz diferença, se inscrevem efetivamente na realidade,

integrando-a e transformando-a.

Podemos localizar este efeito no campo da arte de maneiras especificas e particulares em algumas

obras, tais como as já citadas nesta e em outras partes da tese, e também por via de certas ações con-

sideradas fundadoras da arte da performance, realizadas muito antes do aparecimento efetivo desta

linguagem artística. Como exemplo desta afirmação, podemos citar uma das primeiras experiências

corporais de transgressão da ordem social no espaço urbano, realizada no Brasil pelo artista Flávio

de Carvalho em 1931. Considerada pelo autor como “uma das primeiras obras sobre psicologia das

multidões”30 conforme descreve em sua nota auto biográfica, e décadas antes da possibilidade de

uma performance existir enquanto um trabalho de arte, seu objetivo com esta ação era “(...) sentir

o pulso do ambiente, palpar psiquicamente a emoção tempestuosa da alma coletiva, registrar o es-
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coamento dessa emoção, provocar a revolta para ver alguma coisa do inconsciente (...)”31. Também

em 1931 o artista chegou a escrever um livro sobre este seu experimento, intitulado “Experiência

n.2”, ainda em circulação, reeditado pela Nau Editora em São Paulo, no ano de 2001. A experiência

surgiu depois que Flávio presenciou uma procissão de Corpus-Christi, onde teve a ideia da ação. No

mesmo dia, vestindo um boné que buscou em sua casa, ele voltou à tal procissão e atravessou-a,

andando em contra-fluxo (atitudes consideradas como execráveis pelos fiéis do catolicismo). O livro

derivado da experiência é inegavelmente rico, não sendo apenas descritivo de uma ação ou de uma

teoria baseada na ação, e sim de uma ativação do que Flávio havia vivido e do que pôde ser criado

a partir disso. A riqueza de detalhes dada ao texto é muito impressionante; ele rememora as cores

que via (tanto as ditas literalmente presentes na procissão ou mesmo àquelas que se fizeram por

invenção, como parte da sensação provocada por seu embate com a multidão); o dia aberto, enso-

larado e como isso refletiu na situação; sua percepção acerca do olhar das pessoas ao redor naquele

momento, com expressões de desaprovação ou de apoio contido; o embate direto com a multidão

(como depois de alguém ter retirado à força seu boné e ele, mesmo vacilante, tê-lo colocado de volta);

as frases que resolve dizer em resposta à retaliação que sofre dos fiéis durante seu ato (“sou um contra

mil” e “eu sou apenas um”); até o pânico causado pela sensação de desmanche e desintegração de

seu corpo físico pela multidão, que findou com a intervenção da polícia, dando a ele voz de prisão.

“(...) O meu corpo não tremia; estava mais do lado imóvel; creio que sentia uma parte deslizar lenta-

mente sobre a outra. Estava em pleno estado de pânico, tinha a impressão de que ia me desmanchar

que desintegrava-me, as postas de carne em movimento moroso se separavam em todas as direções,

a gravidade não parecia influir, com o mesmo desembaraço mexiam para cima e para os lados, im-

potente, preso por um angústia profunda assistia emocionado ao meu desmanchar. Não sentia nem

frio nem calor, parecia não ter temperatura; os ossos sem dúvida estavam ausentes pois não me era

possível acreditar que tinha ossos mas contudo não tombava; o roçar da minha pele era que nem

pano; não sentia o contato dos meus dedos com a boca, me imaginava sem pulso e sem sangue e

as partes em movimento pareciam pepinos em conserva. Coisa curiosa, no entanto, eu não conseguia

acabar-me, apesar do desmanchar, estava sempre inteiro, o meu cérebro não tinha nenhum controle

sobre as coisas, era espectador passivo; as partes em movimento pensavam por si.(...)”18

Quase linchado pela multidão enfurecida com seu “experimento”, o artista conseguiu escapar depois

de ter sido preso. Ao prestar depoimento na delegacia, uma testemunha chegou a acusá-lo de ser
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“(...) O meu corpo não tremia; estava mais do lado imóvel; creio que sentia uma parte deslizar

lentamente sobre a outra. Estava em pleno estado de pânico, tinha a impressão de que ia me

desmanchar que desintegrava-me, as postas de carne em movimento moroso se separavam em

todas as direções, a gravidade não parecia influir, com o mesmo desembaraço mexiam para cima

e para os lados, impotente, preso por um angústia profunda assistia emocionado ao meu des-

manchar. Não sentia nem frio nem calor, parecia não ter temperatura; os ossos sem dúvida es-

tavam ausentes pois não me era possível acreditar que tinha ossos mas contudo não tombava; o

roçar da minha pele era que nem pano; não sentia o contato dos meus dedos com a boca, me

imaginava sem pulso e sem sangue e as partes em movimento pareciam pepinos em conserva.

Coisa curiosa, no entanto, eu não conseguia acabar-me, apesar do desmanchar, estava sempre

inteiro, o meu cérebro não tinha nenhum controle sobre as coisas, era espectador passivo; as

partes em movimento pensavam por si.(...)”32



comunista e ter atirado bombas na procissão, sendo esta última alegação algo que Flávio negou

com veemência perante à policia, tendo obrigado a retratação da testemunha, que o fez. Após seu

depoimento foi liberado pelo delegado, que o mandou seguir “em paz”. Saindo à rua ele receou

ser reconhecido pelo que havia provocado e receber novas agressões, o que não aconteceu. A ex-

periência chegou a ser noticiada nos jornais da época, mais precisamente no dia nove de junho de

1931 em matéria no jornal O Estado de São Paulo, recebendo o seguinte título: “uma experiência

sobre a psicologia das multidões da qual resultou sério distúrbio”. 

Ainda que em seu livro, Flávio não classifique a “Experiência n.2” diretamente como uma ação artística

e sim como análise da “psicologia das multidões”, podemos relacioná-lo hoje a muitos procedimentos

artísticos, principalmente àqueles que surgiram a partir da década de 1960 quando arte e vida se

aproximam bastante (podemos dizer até que, em alguns casos, tornam-se indistintas). Logicamente

não havia ainda repertório e contexto para que se entendesse isto como um trabalho de arte naquela

época33. No entanto, sendo ou não nomeada enquanto arte, a ação de Flávio conseguiu levá-lo a

testar não só seus limites social, físico e psicológico, como também os do ‘corpo coletivo’ de uma

procissão, além de possibilitar a ele a percepção das ressonâncias que seu gesto pôde gerar naquele

contexto. A “disseminação da questão artística através do campo ampliado da experiência humana”34

perceptível em sua obra como um todo, também é marca dessa experiência.
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33 Ainda que sejam levadas em consideração as experimentações produzidas pelos artistas ligados às vanguardas artísticas históricas (Futurismo, Dadaísmo,
Surrealismo), consideradas como precursoras da arte da performance, efetivadas anteriormente ao experimento de Flávio de Carvalho.

34 Luiz Camillo Osório, Flávio de Carvalho. São Paulo, Cosac&Naify, 2000, p.18



No entanto, hoje podemos tomar seu experimento como seminal em relação à exploração poética da

corporalidade e da subjetividade, algo que Flávio realiza sem nenhuma vinculação a qualquer espécie

de referente; esta é uma ação sem paralelos. Conforme observamos, seu ato transgrediu uma certa

ordem estabelecida (a procissão) e tomou como referencial a lógica social vigente naquele contexto

(a proibição do uso de qualquer tipo de chapéu e o caminhar no contra-fluxo), para ir de encontro a

ela, negá-la. Percebe-se então que o artista usou seu referente (uma manifestação coletiva impulsionada

pela lógica da fé cristã, à qual Flávio é extremamente crítico) como uma espécie de modelo, ainda que

fosse para confrontá-lo. Logo, as perguntas a serem formuladas para problematizar o procedimento

desta ação, seriam: confrontar o modelo, não é também considerá-lo, e, portanto, dar-lhe importância?

Ao considerá-lo, ainda que enquanto negação dele, não existe aí a criação de um contra-modelo (que

apesar de seu inverso ainda é modelo)? E ainda, se esta ação também puder ser considerada para

além da pura transgressão, ela não seria um chacoalho, uma cisão na naturalidade apaziguadora de

uma procissão como uma fenda em direção a seu fora? Acredito que essas questões, principalmente

as dúvidas geradas por elas, sejam fortes indícios das fissuras que separam o que consideramos

moderno e contemporâneo na arte. Mais uma vez entendendo o procedimento de negação como

algo fundamental para a instauração do contexto moderno na arte, é perceptível que esta lógica já

não faz sentido na prática artística contemporânea, momento em que, para além do que negamos,

importa mais o que, quem, e de que modo escolhemos, não como modelos, mas como pares, como

interlocutores – para assim sublinhar práticas que não se realizam simplesmente por oposição estrita

ao que se considera instituído, mas buscam, principalmente, produzir diferenciações.

Paradoxos à parte, a “Experiência n.2” pode de fato ser apontada como chave de leitura para o

entendimento da genealogia da arte da performance, e também de uma certa linhagem das inter-

venções urbanas no Brasil. Ação performativa, que pode ser percebida como fronteiriça entre o que se

considera moderno e contemporâneo na arte, este ato foi endereçado ao espaço coletivo, inscrevendo

nele sua condição de experiência, sendo ainda recriado por meio da escrita, que se deu enquanto

contigüidade, ou mesmo como reativação, da ação. Com isso, é possível perceber que a prática do

artista adere duplamente à espessura da realidade: não apenas pela experiência realizada, mas tam-

bém pela escrita que daí deriva. Isto é o que vai, a cada contato com o outro – seja ele espectador,

ou leitor, ou mesmo alguma outra classificação por ser inventada –  (re)transformar este “sólido que

desmancha no ar” que chamamos de realidade.

Ali, no mais profundo

No livro “Lógica do Sentido”, ao final do capítulo “Platão e o Simulacro”, Deleuze nos lembra que

a modernidade é definida pela potência do que ele chama de ‘simulacro’. Ainda no mesmo pará-
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grafo, o filósofo – ou homem-pensamento como é designado no primeira parte desta tese –  retoma

um conceito nietzscheano atribuído à modernidade: o ‘intempestivo’. Segundo Deleuze, Nietzsche

aponta o intempestivo como algo pertencente à modernidade, mas que “em favor de um tempo

por vir” deveria se voltar contra ela. Também sobre esta questão, mais especificamente sobre as

implicações do conceito de intempestivo nietzscheano e suas relações com as imagens do tempo

em Deleuze35, o filósofo Peter Pál Pelbart contrapõe a concepção de tempo linear ou homo-

geneizado a uma noção de tempo plural, paradoxal, nos mostrando que o intempestivo é uma

espécie de “interface” entre o instante, enquanto aquele que afirma, e o futuro, enquanto o que

é afirmado; sendo algo que não é nem temporal nem eterno. Pelbart ainda traz uma interessante

imagem de Dostoievsky, que Deleuze destaca em “Diferença e Repetição”, acerca do intempestivo:

a do “homem do subsolo, que não dispõe de um compasso para traçar um círculo”36.

Voltando à “Lógica do Sentido”, o ‘homem-pensamento’ fecha um dos últimos parágrafos do

capítulo que citei acima, com o que parece ser uma alfinetada na produção artística da época em

que o livro foi escrito – final da década de 1960 – dizendo: “(...) há uma grande diferença entre

destruir para conservar e perpetuar a ordem restabelecida das representações, dos modelos e das

cópias e destruir os modelos e as cópias para instaurar o caos que cria (...)”37. Por certo a alfinetada

é endereçada à ‘Pop Art’, movimento artístico que encontrava-se em seu auge junto ao grande

público na época em que o livro foi publicado, e que é mencionado por Deleuze neste seu texto.

Tal crítica pode fomentar a reflexão acerca de muitos dos trabalhos produzidos naquele momento,

dois dos quais me interessa enfocar aqui: as “Campbell’s Soup Cans” de 1962 e as “Brillo Boxes”

de 1964, trabalhos emblemáticos do artista Andy Warhol. Nestes trabalhos Warhol se utilizou de

imagens apropriadas das embalagens de produtos muito comuns, artigos básicos de consumo,

presentes nas prateleiras de supermercados norte-americanos da época: sopas semi-prontas de

tomate ‘Campbell’s’ e caixas de sabão em pó ‘Brillo’. A partir destas imagens apropriadas, o artista

produziu inúmeras versões, por meio de serigrafias, pinturas, esculturas e instalações, muitas delas

no mesmo formato ou escala das embalagens de tais produtos.

Deleuze aponta a produção do “factício” como algo diretamente vinculado ao modus operandi da

Pop. Diferente do simulacro, o factício é “(...) sempre uma cópia da cópia, que deve ser levada até

ao ponto em que muda de natureza e se reverte em simulacro (...)”38. Os dois modos de destruição

da ordem das representações, modelos e cópias, apontadas por Deleuze (em suma, destruir para
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35  Peter Pál Pelbart, O tempo não-reconciliado, imagens do tempo em Deleuze, São Paulo, Perspectiva, 1998.

36  Peter Pál Pelbart, op.cit., p.175

37  Gilles Deleuze, “Platão e o Simulacro” in: Lógica do Sentido, São Paulo, Perspectiva, 2009, pp.270-271

38  Gilles Deleuze, op.cit., p.271



repetir sem diferenciar ou para, ao contrário, produzir diferença), nos chama a atenção ao potencial

de uma quebra do padrão, que pode servir tanto para perpetuar uma ordem já estabelecida, quanto

para abrir espaço ao que ele nomeia como o “caos que cria”. Além disso, o filósofo nos lembra da

relação de oposição entre o factício e o simulacro, mas mantém entre eles a possibilidade de giro, de

transformação, ou seja: o factício enquanto cópia da cópia, levada à máxima potência, pode reverter-

se em simulacro.

Sabemos que houve uma reversão domada na Pop Art. É certo que Warhol e os artistas ligados à

Pop romperam os cânones temáticos da arte e introduziram em seu repertório imagens da cultura

de massa, desestabilizando a noção de “alta cultura” nas artes visuais. No entanto, hoje sabemos:

o circuito da arte não tardou em reabsorver essa produção e taxá-la como novo índice da mais alta

cultura norte-americana e universal (especialmente no caso de ‘artistas-emblema’, como Andy

Warhol e Roy Lichtenstein), presentes nas principais coleções de arte, nos EUA e fora dele.

Certamente Warhol construiu toda a sua obra nesta direção, jogando sempre com a paradoxal dua-

lidade ícone-iconoclastia; não à toa uma de suas frases mais famosas é uma espécie de profecia

repetida ad-infinitum até hoje – e de fato faz cada vez mais sentido no momento em que vivemos –

nesta era dos reality shows e da cultura das celebridades instantâneas: “no futuro todos serão

mundialmente famosos por quinze minutos”. Atualmente, até mesmo esta frase está sendo vendida
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em forma de pôster (em uma famosa loja virtual estadunidense que vende de livros a aparelhos

eletrônicos e maquiagem) anunciado como algo “fácil de emoldurar e também uma ótima opção

para dar de presente”39, mas também é facilmente encontrada em outras versões na internet40.  No

pôster, que também traz a ‘assinatura’ do artista, a frase está impressa em sobreposição à uma fo-

tografia com ‘filtro vermelho’ (imitando o efeito usado pelo artista em alguns de seus trabalhos), na

qual vemos um close de rosto de Andy Warhol usando seus ‘round glasses’; o produto, oferecido

em formato 27x35cm, custa menos de dez dólares americanos.

Bastante afeito aos aforismos e frases de impacto, Warhol não deixou de refletir sobre a promis-

cuidade entre economia, consumo e circuito de arte, afirmando, com seu discurso de fundo irônico

(algo que por vezes negava), haver relações entre museus e grandes magazines: “quando você pensa

a respeito disto, lojas de departamento se parecem com museus”41, ou reforçando uma suposta su-

perficialidade de sua prática: “Se você quiser saber algo sobre Andy Warhol, apenas olhe para a su-

perfície: das minhas pinturas e filmes e de mim mesmo, e é lá que eu estou. Não há nada por trás

disso.”42. Esta superficialidade afirmada pelo artista, logicamente, é uma afirmação por negação –

o que pode nos levar a concluir que talvez ele seja também um dos herdeiros de Paul Valéry, por ter

conseguido produzir uma obra onde o mais profundo está ali, em plena superfície.
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41  Kritine Stiles e Peter Selz, Theories and documents of Contemporary art: a Sourcebook of Artist writings, University of Califórnia Press, 1996. p.344
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42  Kritine Stiles e Peter Selz, op.cit., p.340



Os dois modos de destruição, estes que são os dois niilismos, conforme escreveu o ‘homem-pen-

samento’ (destruir para repetir sem diferenciar ou, ao contrário, para produzir diferença, como

já foi dito) parece já terem se operado, em momentos bastante pontuais, na arte. No entanto, é

bastante provável que estejamos ainda presos na crença de um futuro vindouro, pródigo e mais

profundamente afetado pela produção de diferença. Mesmo percebendo que a diferença, o “caos

que cria” como coloca Deleuze, se apresenta por meio da prática de alguns artistas, tais como os

que foram aqui analisados, e ainda, que o desejo de mudança segue se manifestando no esforço

de alguns poucos artistas, curadores e teóricos no contexto da arte contemporânea hoje, per-

petua-se o engessamento provocado pela repetição da velha fórmula ‘o artista produz objetos,

que são legitimados pelas instituições e vendidos por galerias de arte’. O risco maior, segundo

percebo, é ficarmos reduzidos a tal espera por um panorama de maior fecundidade, que só pode

se realizar em um futuro, aparentemente próximo, mas que nunca se torna presente. Ainda assim,

estou certa de que, mesmo muito lentamente, os pequenos abalos conseguirão fazer nos movermos

do mesmo. São ondas, desterritorializações, que já se fizeram e seguem se fazendo em determinadas

circunstâncias, seja na superfície da arte ou da subjetividade (ambas noivinhas, partes do feminino-

em-nós, não o feminino reduzido a gênero, mas, como nos diz Suely Rolnik a ‘mulher-solar [aquela

que canta]’, referindo-se à “desterritorialização por excelência”43), para desvelar, pouco a pouco,

novas zonas de diferenciação.

Performativo x Performático

“(...) É preciso também que cada contrário expulse seu outro, que expulse, pois a si próprio e se

torne o outro que ele expulsa. (...)”

Gilles Deleuze (1925-1995), Diferença e Repetição, p.52

Decidi realizar uma experiência topológica – já que a artística só pode ser mencionada, nomeada e

realizada em regimes muito específicos, com autorização expressa dos detentores de direitos da obra

– e percebi as seguintes possibilidades: se o corte da tesoura “caminhando” numa “fita de moebius”

feita de papel começa e termina convergindo para um mesmo ponto, sendo este ponto simultane-

amente a marca da partida e da chegada do percurso, o que se produz como resultado é mais do

mesmo: apenas aumenta-se o tamanho da fita quando a linha de corte termina, e não se produz

diferença. Mas se, por outro lado, escolhemos não convergir partida e chegada, como era o desejo

da artista, o percurso se estende, não há duração definida por um início nem por um final e então

podemos, quase infinitamente, mudar os percursos a cada volta; deste modo nunca chegamos, mas
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“(...) É preciso também que cada contrário expulse seu outro, que expulse,

pois a si próprio e se torne o outro que ele expulsa. (...)”

Gilles Deleuze (1925-1995), Diferença e Repetição, p.52

43 Suely Rolnik, Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo, [Estação Liberdade, São Paulo,1989]. Porto Alegre, Reedição
Sulina/UFRGS, 2007, pp.232-233



já não importa, pois não há necessidade nem de partida nem de chegada, o que vale mesmo é estar

atento ao que se experimenta no enquanto44.

Os dispositivos que estou enunciando aqui, ao longo de toda esta parte da tese, são integrantes

do que chamo de Dispositivos poético-performativos. As linhas que os compõem parecem estar se

apresentando e escapando, não necessariamente numa ordem bem definida e estável, a cada parte

desta escrita. Por certo eles têm algo de incapturável, e talvez também tenham algo de intempestivo;

em certos momentos eles parecem ser muito luminosos, em outros menos ou quase nada. Mesmo

assim, apesar dessa sua estranha clareza, seguem atravessando este texto. 

Ao desenvolver esta parte da tese busquei levar em consideração variadas obras – usando o termo

‘obra’ aqui no sentido da produção de toda uma vida, talvez até além dela biologicamente – algo

que perpassa a poética de um artista ao longo de sua trajetória e que pode ser notado em escala

menor, ínfima até, se analisamos trabalhos específicos de seu percurso. Quando os escolhi, pensei

que estes trabalhos não precisavam ser os mais emblemáticos da produção dos artistas que aqui

destaco, ainda que alguns os sejam. No entanto, era necessário que houvesse algum tipo de empatia

minha com eles, e que houvesse neles, em alguma instância, algo de performativo.

Como já foi dito, o termo “performativo”, um neologismo cunhado pelo filósofo da linguagem John

Langshaw Austin através do desenvolvimento da Teoria dos Atos da Fala, é fundamental para o que

venho desenvolvendo com esta pesquisa. Outro termo frequentemente usado para designar trabalhos

de arte que dialogam com a prática da performance é o que chamam de “performático”, noção que

não me parecia tão importante no horizonte deste trabalho. Curiosamente, sempre me incomodei

com a atribuição deste termo, que buscava usar apenas quando me referia de forma mais pejorativa

a um trabalho de arte. O significado dos sufixos de performativo e performático já me parecem es-

clarecer sua diferenciação conceitual: a palavra “performático”, por definição, está ligada a espetáculo

e seu sufixo “ático” tem o papel de indicar pertencimento; este termo, portanto, sempre me pareceu

enrijecer tanto a noção de performance – uma linguagem artística que tem origem fronteiriça entre

vários campos da arte, e que ainda hoje perpetua sua movência, indo sempre para além das bordas

que insistem em lhe atribuir –, quanto qualquer outra linguagem ou prática artística assim referida.

Diferente desta rigidez identitária e espetaculosa que a significação do termo “performático” indica,

os sufixos “ativo” e “atividade”, presentes nos termos “performativo” e “performatividade”, parecem

adjetivar com mais fluidez e generosidade as práticas artísticas que podem ou não estar diretamente

relacionadas com a arte da performance. Me parece, contudo, que há algo de mais complexo na re-
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lação entre estas noções do que uma simples oposição entre ambas. Isto posto, concluí que no per-

curso longitudinal de uma obra (ainda que de modos particulares, de acordo com o que cada artista

produz) traços de ambos podem se apresentar: do performativo, como o que ativa, abre espaço para

a produção de diferença e o que se move a partir daí; e do performático, como o que designa per-

manência, quase sempre estéril, no mesmo lugar.

O que desenvolvi aqui enquanto ‘escrita performativa’ ou ‘performance como texto’, inicialmente

uma construção apenas performativa, me levou a perceber que há também nela alguns constructos

beirando o performático. Longe de querer fazer disso um sistema classificatório, acredito que cada

leitor seja capaz de eleger diferentes aspectos deste texto como mais ou menos performativos, mais

ou menos performáticos, e até mesmo divergir em relação a isso, encontrando algo de performático

num trecho considerado por mim como performativo ou vice-versa. Contudo, em momento algum

deixei de produzir esta pesquisa enquanto uma produção realizada como uma prática performativa

que se manifesta textualmente, sendo também uma proposição poética. 

Para concluir, volto mais uma vez ao “esnobe maquínico” Andy Warhol, “aquele que nos alivia de

toda a afetação da arte”, segundo Jean Baudrillard45. A frase na qual o artista atribui superficialidade

à sua própria obra, “não há nada por trás disso”, deve ser entendida como indicativo de algo prolífero,

do mais profundo que habita a superfície e se oferece ao olhar, na externalidade de um trabalho de

arte. Parece que chego enfim a um outro ponto, este no qual preciso que você, sim, você a quem me

refiro desde a primeira linha desta tese, e que está lendo agora a sexta linha do presente parágrafo,

configure novos sentidos a partir do que proponho aqui, ou mesmo, os questione. Se a sua escolha

não incidir em nenhuma das alternativas acima, ao menos deixe que a ressonância destas linhas

ecoe em seu pensamento. Afinal, também posso dizer que “não há nada por trás disso” aqui, seja

nas obscuridades ou nas estranhas clarezas deste texto-tese. Nesta superfície, que me parece esgarçar

a derme formada pela escrita como pele, ou mesmo servir de enxerto para que ela se expanda, resta

um desejo de sei-lá-o-que comparável à vontade de “reencarnar como um enorme anel no dedo de

Elizabeth Taylor”46 tal qual desejou Warhol. Compartilho agora com você este aspiro ao impossível,

para numa temporalidade desconhecida – nem futuro, nem passado – tornar presente este desejo,

ainda que de modo remoto, tão remoto quanto esta página.
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Múltiplo gráfico, formado por um conjunto de dez impressos, onde fragmentos de textos de artistas,

poetas, escritores, músicos e filósofos são colocados em interseção, propondo uma espécie de diálogo

entre eles. Os fragmentos nem sempre são citações literais associadas, mas são, em todos os casos,

atualizações e atravessamentos dos pensamentos colocados em conversação por meio das inter-

seções. Os cartões podem ser levados pelo público, guardados na memória, deixados em lugares

impróprios ou mesmo (re)apropriados de outras maneiras ainda por inventar. Aqueles que aceitam

a proposição feita por meio do múltiplo, passam também a performar com suas escolhas os modos

de existência (e resistência) do trabalho no mundo. As fotografias a seguir registram a exposição

“Superperformance”, organizada por Yiftah Peled no Ateliê 398 em São Paulo, entre junho e julho

de 2012, onde trabalho foi apresentado publicamente pela primeira vez. Como parte do conjunto

exposto, o organizador e curador, também artista, desenvolveu dispositivos expográficos que

levaram o espectador a atuar performativamente junto aos trabalhos, já que, para retirar exemplares

do múltiplo, as estruturas expositivas demandavam um acionamento corporal em dupla.

88

interseções ∩
impressão off-set, tiragem de 1000 exemplares, 2012





Performance como texto

Gostaria de chamar sua atenção para três avisos importantes: 

1) Este texto é um dispositivo poético;

2) Tal dispositivo é performativo;

3) Você está sujeito a ser inoculado poeticamente pela leitura do texto, visto que ele está 

contaminado (da primeira à última linha) por questões do campo da prática artística. 

Aqueles que tomarem contato com o que está aqui contido por contágio secundário, que pode se

dar por meio de comentários ou quaisquer tipo de citações geradas a partir deste escrito, também

poderão ser inoculados, estando assim sujeitos a desenvolver os sintomas que se iniciam em espaços

de tempo e complexidade diversas a cada inoculação – algo que já aconteceu comigo.

Esta parte da tese é uma experiência textual-performativa de traços ensaísticos47, onde apresento

alguns desdobramentos que se produzem por via de gestos no campo visual e discursivo. Este ex-

perimento tem como ponto de partida um de meus trabalhos, a performance intitulada Arte depois

dos anos 1960/1970: Uma e três (situ)ações. Tanto na performance citada, quanto na presente

experiência, texto e imagem produzem atritos de ordem poética, conceitual e temporal. Tais atritos

aparecem por meio de encontros e esgarçamentos que a apropriação poética de um dado trabalho de

arte, bem como aspectos de seu contexto histórico, provocaram em meu trabalho.

Durante a performance Uma e três (situ)ações, me utilizo de ações corporais básicas (como a escrita,

a leitura em voz alta e o contato visual com o público), de excertos de textos escritos por artistas

conceituais e experimentais (que discutem a natureza da arte, o estatuto do artista, etc.), e, ainda, de

alguns dispositivos técnicos como a fotografia e o vídeo. Os elementos que configuram este trabalho,

fazem referência à produção artística dos anos 1960 e 1970, colocando em questão os limites entre

apropriação, citação e metalinguagem. É importante dizer que haviam distinções bem demarcadas
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entre a produção de artistas conceituais e experimentais nas décadas de sessenta e setenta. Tais

divergências se devem não só aos próprios artistas vinculados a cada um dos grupos – que de modo

geral, não desenvolveram interlocução entre si – mas também aos historiadores, críticos e curadores

de arte daquele momento, que praticamente não ofereceram plataformas que pudessem dar espaço

a um diálogo mais aprofundado48. Esta me parece ser uma das principais questões que me propus

por meio da performance Uma e três (situ)ações: colocar lado a lado a produção textual de ambos

os grupos de artistas (conceituais e experimentais) e mostrar como essa interlocução acabou acon-

tecendo, independente das divergências entre eles, da falta de situações para que se realizassem

aproximações, ou mesmo da classificação redutora de alguns teóricos.

Volto a lembrar: os avisos que fiz no início deste texto, têm como objetivo alertar-lhe acerca de um

acometimento sofrido por mim, depois de tomar contato com um certo trabalho de arte. Aparentemente

inócua, a tal obra, intitulada Uma e três cadeiras, foi realizada no ano de 1965 pelo artista conceitual

norte-americano Joseph Kosuth. Neste seu trabalho, talvez o emblema por excelência da arte conceitual

produzida nos EUA, o artista reúne no espaço expositivo três modalidades do que conhecemos como

um objeto utilitário de nome cadeira, sendo dispostas espacialmente na ordem que descrevo a seguir:  

1) uma fotografia [impressa em tamanho real] de uma cadeira; 

2) o objeto cadeira; 

3) a definição de dicionário, ou verbete, da palavra cadeira.

Um dos procedimentos que Kosuth explora em seus trabalhos, em especial em seus trabalhos iniciais,

é o da taulotogia (algo como uma cobra que morde o próprio rabo). A tautologia se define, em suma,

como uma proposição analítica onde o atributo é uma repetição do sujeito. No entanto, o que me

chamou a atenção no trabalho de Kosuth é o que pode estar aquém da tautologia, ou mesmo além:

fui capturada ao perceber naquela obra tantas questões que não estão ali literalmente, mas existem

e compõem, a meu ver, seu coeficiente artístico49.

Os sintomas provenientes da ‘inoculação poética’ ou ‘captura’, aqui descritas anteriormente, se

manifestaram em mim com uma rapidez descomunal. Confesso que isso ocorre comigo quando
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48 Duas importantes iniciativas editoriais atuais, ambas referenciais para a realização deste trabalho, que reúnem produções textuais de artistas conceituais
e experimentais, problematizando-as em conjunto, são: Kristine Stiles e Peter Selz (org.), Theories and documents of Contemporary art: a Sourcebook of
Artist writings, University of Califórnia Press, 1996 e Glória Ferreira e Cecília Cotrim (org.), Escritos de Artistas: anos 60 e 70. Rio de Janeiro, Jorge Zahar
Editor, 2006.

49 Algo que seria, conforme enunciou Duchamp, a relação entre o que o artista tem a intenção de expressar, e não consegue, e o que não intenciona mas
está lá.



experimento mergulhos mais profundos em trabalhos de arte, em especial os que confundem, trans-

bordam, costuram, escarificam ou simplesmente jogam dados com visibilidades e enunciados. Passado

o grau mais agudo da convalescença que a inoculação provocou em mim, comecei a notar que minha

percepção do mundo incorporou outros tons (no sentido cromático e sonoro da palavra). Vi que aquela

experiência tinha transformado minha relação não só com as imagens e palavras que habitam o

mundo, mas também com seus significados e conceitos. Com efeito, essa mudança se manifestou

por via de minha prática artística e seu sintoma mais visível foi a produção da performance Arte depois

dos anos 1960/1970: Uma e três (situ)ações. O primeiro elemento constitutivo da performance é uma

fotografia produzida antes da apresentação da ação, mas realizada no mesmo local e com os mesmos

objetos utilizados na configuração da situação performativa. Essa fotografia é utilizada como parte

da performance, compondo o espaço da apresentação; junto a ela, os objetos registrados na imagem

(carteira escolar, microfone, textos) e, além disso, uma lousa branca, um pilot preto e um apagador,

também integram o lugar da ação. Tal configuração espacial dos objetos, bem como a performance,

são registradas em vídeo, que é projetado em tempo real no mesmo local em que a ação acontece,

como uma espécie de dobra do gesto performativo. Deste modo, o trabalho se organiza em

três momentos: 1) antes da ação, 2) durante a ação e 3) depois da ação; sendo que cada um deles

produzem respectivamente outras três zonas de acontecimento, espaços de performatividade,

conforme descrevo a seguir:

1) antes da ação:

1.1) uma fotografia [impressa em tamanho real] de uma performer sentada em uma carteira

escolar, com um microfone e alguns textos;

1.2) uma carteira escolar vazia e um microfone;

1.3) Uma lousa branca, em branco.

2) durante a ação:

2.1) uma fotografia [impressa em tamanho real] de uma performer sentada em uma carteira

escolar, com um microfone e alguns textos;

2.2) uma carteira escolar onde a performer encontra-se sentada, lê trechos selecionados de

textos escritos por artistas nas décadas de 1960 e 1970 e olha nos olhos dos especta-

dores durante os intervalos da leitura, que é amplificada por um microfone;

2.3) uma lousa branca onde a performer escreve, ao iniciar a ação, o título e as palavras

chave que se referem a essa performance [Arte, Artista, Performance, Fotografia, Vídeo,
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etc. (...)], que posteriormente são apagadas, também pela performer, depois que a lei-

tura termina.

3) depois da ação:

3.1) uma fotografia [impressa em tamanho real] de uma performer sentada em uma carteira

escolar, com um microfone e alguns textos;

3.2) uma carteira escolar vazia e um microfone;

3.3) Uma lousa branca onde a performer escreveu a definição de dicionário, ou verbete, da

palavra performance.

Passada a primeira realização desta performance fui convidada a reapresentá-la50, fato que provocou

um refluxo do processo que acabo de descrever: mais uma vez meu corpo reagiu à inoculação já

descrita, novamente se produziram diferenciações a partir da (situ)ação repetida.  A repetição (que

é própria do inconsciente, da linguagem e da arte, como escreveu Deleuze), acabou por  provocar,

neste caso, uma reconfiguração. Constatei então algo que já havia percebido antes: cada apresen-

tação de um trabalho performativo, ou de qualquer outro tipo de trabalho de arte, o atualiza, e

deriva na reconfiguração daquilo que ele produz. Nesse sentido, este texto reativa tautologicamente

uma performance, que por sua vez é constituída pela apropriação, citação e tautologia de uma

obra referencial da arte conceitual, que me parece ser também reativada, não apenas por dar sen-

tido ao trabalho que faz referência a ela, mas por ganhar, junto a este trabalho, camadas de sentido

que talvez não houvessem ali antes. 

Um outro procedimento importante para a performance citada e para o presente texto, é o da

metalinguagem: uma linguagem que descreve outra. Kosuth nos chama atenção com sua

proposição para os aspectos constitutivos da linguagem, como eles estão ligadas a enunciados e

visualidades, e além. Minha performance procura apontar, por via dos procedimentos que acabo

de descrever, a ausência de conexão entre o tempo da ação, a forma dos enunciados, e o espaço

das visualidades. Em meu trabalho, as várias zonas de acontecimento que o constituem parecem

estar constantemente escapando umas das outras: quando o espaço de definição presentificado

pela lousa branca, contém escritas as palavras-chave referentes à ação, elas já não dão conta da di-

mensão que os textos lidos alcançam; o registro em vídeo, por sua vez, enquadra somente a con-

junção fotografia/ação/espaço de definição, mas não captura nada além disso, tampouco seu
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50 primeira apresentação aconteceu na mostra Performance Presente Futuro, no Oi Futuro do Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, em setembro de 2009 e a se-
gunda na mostra Arquitetura da Pele, no Museu Vitor Meirelles, Florianópolis/SC em novembro de 2009.



espelhamento (já que o mesmo vídeo é projetado nas paredes laterais àquela em que se concentra

o espaço da ação), não capturando, deste modo, todas as zonas de acontecimento da ação; e final-

mente, quando atribuo à performance sua definição por meio do verbete de dicionário, que logica-

mente não dá conta do que é a ação e a experiência proposta por via dela, o próprio acontecimento

(a performance mesma) já não está mais em curso. Aparece então uma espécie de torção (comparável

ao que ocorre para se constituir uma fita de moebius), que se produz conceitualmente, através do

que os trabalhos enunciam:

Enunciado [Uma e três cadeiras]:

operação signo-significado + espaço expositivo + intenção do artista = obra de arte

Enunciado [Uma e três (situ)ações]:

apropriação poética + produção (situ)acional + intenção da artista = obra de arte

Os enunciados que acabo de propor são, cada um a seu modo, constituintes de obras de arte que

advém de procedimentos complementares, mas não lineares. A repetição kosuthiana aguça nossa

percepção para os significados que povoam seu entorno, nos dando a ver o que está para além da

simples conjunção entre imagem, objeto e verbete. No entanto, a sincronia entre seus termos, a

verdade lógica tal qual propõem certas correntes da filosofia analítica (campo do qual Kosuth é um

ávido leitor), encontram-se ali afirmadas. Neste sentido, a torção conceitual entre os dois trabalhos

pode ser observada justamente neste momento limítrofe, neste ponto onde há a divergência teórico-

prática, ou seja: é impossível haver um encadeamento lógico-sincrônico em Uma e três (situ)ações,

esta é uma de suas mais fortes afirmações, talvez a mais disruptiva delas.

Conforme avisei no início deste texto, ele é uma experiência textual-performativa. Compartilho agora

o porque minha de escolha em pensar/escrever “performativamente” e não “performaticamente”.

Como já foi colocado antes51, o termo performatividade é um neologismo cunhado pelo filósofo da

linguagem inglês John Langshaw Austin, através do desenvolvimento da teoria dos atos da fala e

suas implicações partindo da linguagem oral, em especial onde podemos dizer algo performativa-

mente, ou seja, onde dizer é fazer. Sendo assim, Austin encara a linguagem como ação, como forma

de atuação sobre a realidade (e portanto como constituinte dela e não como sua representação).

Além desse feliz neologismo e da teoria que ele carrega, considero que o significado dos sufixos de
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51 O trecho a seguir, forma concisa do que foi apresentado na parte Dispositivos poético-perfomativos (pp.70-87), foi uma primeira versão desta elaboração
acerca das diferenças entre “performativo” e “performático”, realizada durante a feitura deste trabalho. Tal elaboração reaparecerá ainda nas partes Ex-
periência curatorial como ação performativa (pp.117-119) e Dois momentos performativos na 29ª Bienal de São Paulo: Joseph Kosuth / José Celso Martinez
Corrêa (pp.136-139), textos realizados durante esta pesquisa e reunidos na parte Curadoria-etc (pp.114-116). Considerei importante não editar tais supostas
repetições, por entendê-las como registros processuais do desenvolvimento destas questões, que me permitiram efetivar sua formulação mais aprofundada,
tal qual aparece em Dispositivos poético-perfomativos.
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performativo e performático (palavra ligada à noção de espetacularidade, composta pelo sufixo

ático, que tem o papel de indicar pertencimento). Este termo sempre me pareceu enrijecer a noção

de performance e adjetivá-la pejorativamente. Também como já foi colocado antes, os sufixos ativo

e atividade, presentes nos termos performativo e performatividade, parecem adjetivar com mais

fluidez e generosidade, diferindo desta rigidez identitária que a significação do termo performático

vincula com o campo da arte da performance. 

Entretanto, se há algo de performático nesta parte, ou mesmo em quaisquer outras passagens desta

pesquisa, creio que isso não a enfraqueça, mas sim reforce os contornos performativos que estão

sendo aqui inventados e mais profundamente delineados a cada parte da tese. Contudo, a per-

manência quase sempre estéril do mesmo, espécie de imobilidade da invenção, tal qual entendo a

noção de performático, foi combatida deste o início deste trabalho, em especial no aprendizado

da escuta do desejo, este que diferente de uma simples “vontade do sujeito” ou um “interesse

próprio do autor”, manifesta-se como resultante do atravessamento das forças do mundo no corpo

de cada um, de modos singulares. Esta dimensão da subjetividade situa-se para além da condição

do sujeito (ou do autor), e o leva constantemente para outro lugar, movimento este que pode ser

potencializado se o “saber do corpo”52 é ‘auscultado’ com mais cuidado.

Ainda que a busca nesta experiência textual tenha sido (re)ativar uma vivência artística prévia, encaro

o que apresento aqui como mais uma camada poética de meu trabalho. O que enunciei na pele

desta escrita – a mesma pele que está sendo tocada pelo seu corpo agora, no contato visual e tátil

produzido pela leitura e pelo passar de páginas – é, portanto, parte indissociável da obra. 

Último aviso: caso a inoculação se dê também em você, o antídoto ainda está por ser descoberto.

52 Desenvolvida por Suely Rolnik, a noção de “saber do corpo” tem sido elaborada ao longo de sua obra, com diferentes nomes, em diversos textos e
publicações. No texto “Uma terapêutica para tempos desprovidos de poesia” (pp.13-26), publicado no catálogo da exposição da qual foi curadora, intitulada
“Lygia Clark – Da obra ao acontecimento”, realizada no Musée des Beaux Arts de Nantes, em 2005, e na Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 2006 ,
Rolnik elabora tal noção desde as experiências conhecidas como “Estruturação do Self” desenvolvidas pela artista Lygia Clark, que cito: “(...) o que encon-
tramos, aqui, é um corpo que se abre às forças da vida que agitam a matéria do mundo e as absorve como sensações, a fim de que estas por sua vez
nutram e redesenhem sua tessitura própria. Saber do mundo, nesse caso, é colocar-se à escuta desta sua reverberação corporal, impregnar-se de suas si-
lenciosas forças, misturar-se com elas e, nesta fusão, reinventar o mundo e a si mesmo, tornar-se outro. Plano de imanência onde corpo e paisagem se for-
mam e reformam ao sabor do movimento de uma conversa sem fim.(...)”, p.13















D’après Rimbaud, Duchamp & Deleuze
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D’après Rimbaud, Duchamp & Deleuze, 2012/2013

Escrito datilografado em máquina de escrever mecânica, (pp.103-105 e 109)

D’après Rimbaud, Duchamp & Deleuze, 2010/2012 

colar-palavra, performance e fotografia, dimensões variáveis (pp.106-107)

D’après Rimbaud, Duchamp & Deleuze, 2010/2012

colares-palavras, performance e fotografia, dimensões variáveis (p.108)

D’après Rimbaud, Duchamp & Deleuze, 2012

objeto, dimensões variáveis (coleção particular) (página ao lado e detalhe acima)

111



Este trabalho surgiu como prolongamento do projeto D’après Rimbaud, Duchamp & Deleuze.

Em ambas as obras realizo conjunções entre os objetos (colares-palavras), a performance (ação de

vestir o corpo com os objetos) e a fotografia. A concepção e realização de Projeto para holograma

foi profundamente influenciado por todo o desenvolvimento e feitura da escrita que compõe esta

tese, onde palavra e imagem não cessam de atravessarem-se mutuamente.
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Projeto para holograma, 2012

colares-palavras, performance e fotografia, 40x60cm





Curadoria-etc

Encontram-se compilados nesta parte, intitulada Curadoria e etc, três textos de minha autoria:

Experiência curatorial como ação performativa53, escrito por ocasião do “Festival Performance Arte

Brasil”, realizado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em Março de 2011; A Performance

da Curadoria, texto curatorial da exposição homônima realizada no Paço das Artes, em São Paulo,

entre 14 de Abril e 11 de Junho de 2011; e Dois momentos performativos na 29ª Bienal de São

Paulo: Joseph Kosuth e José Celso Martinez Corrêa escrito para compor o volume 1 da publicação

“Livro para Responder”54, organizada pelo Capacete Entretenimentos em 2012. Estes textos estão

ligados a diferentes projetos com os quais contribuí entre 2011 e 2012, sendo selecionados por

terem sido produzidos também no escopo desta pesquisa, como extensões, retrações e prolonga-

mentos do pensamento que a constitui. Ainda que heterogêneos em conteúdo, linguagem ou

forma, os três textos são, cada um a seu modo, espaços de experimentação para muitas das noções

desenvolvidas durante a realização desta tese, possibilitando que elas fossem postas em prática

para além do contexto de uma pesquisa acadêmica. A importância da presente compilação reside

tanto no fato dos textos existirem como produções também externas à tese, integrando os projetos

curatoriais e editoriais já citados, quanto por terem sido produto do que esta pesquisa originou,

direta ou indiretamente.

O título Curadoria-etc, faz referência à noção de “artista-etc”55, desenvolvida por Ricardo Basbaum,

que problematiza, entre outras questões, a prática de artistas também atuantes no âmbito da curado-

ria. Para Basbaum, o artista que realiza curadorias não deixa de considerar seus campos de interesse

e investigações poéticas como parte de seu projeto curatorial, o que confere singularidade a tal prática,

diferenciando-a daquela de outros tipos de curadores. Se nesse texto, que foi realizado como resposta

à uma demanda curatorial específica – a publicação organizada por Jens Hoffman, usando como mote

a questão “A próxima Documenta deveria ser curada por um(a) artista”56, em 2004 – o autor delineia

importantes aspectos das relações entre prática artística e curadoria, em “O artista como curador”57,
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53 Este texto também se encontra no catálogo do Festival Performance Arte Brasil, publicado em 2011, pp.21-23.

54 Além de compor a publicação impressa, este e outros textos que integram o projeto editorial “Livro para Responder” também estão disponíveis para
download na internet: http://www.capacete.net/index.php?/edicoes/ (acessado em 11/04/13)

55 Ricardo Basbaum, “Amo os artistas-etc”, versão em português publicada em Políticas Institucionais, Práticas Curatoriais, Rodrigo Moura (Org.), Belo Hor-
izonte, Museu de Arte da Pampulha, 2005, pp.21-23.

56 Jens Hoffmann. The next Documenta should be curated by an artist, Frankfurt, Revolver Books, 2004. Para esta publicação, 31 artistas foram convidados
a comentar a proposição sugerida pelo curador, de modo a investigar as relações entre práticas artísticas e curatoriais.

57 Publicado no catálogo do Panorama da Arte Brasileira de 2001, São Paulo, Museu de Arte Moderna. 



escrito três anos antes, por ocasião de sua contribuição como co-curador no “Panorama da Arte

Brasileira” de 2001, o artista já havia desenvolvido com profundidade tais questões, refletindo sobre

elas diante dos desafios pertinentes à arte contemporânea, seu circuito e além:

“(...) Talvez um primeiro balanço que se possa fazer da presença de diversas estratégias coordenadas

por artistas no atual momento da arte brasileira, assim como da atuação, consciência e consistência

de diferentes e variados artistas que negociam suas presenças no circuito a partir de uma caracter-

ização muito menos estreita de seus papéis enquanto “produtores de arte”, deva passar pela per-

cepção de que está em curso um outro arranjo poético da cultura – um período de invenção de

estruturas de pertencimento e narrativas legitimadoras: há um desejo de escrever (ou reescrever)

inscrições, deslocar certos acomodamentos para um arranjo mais dinâmico e produtivo, movimentar

e reinventar mecanismos e circulações. Quando o poético se aproxima deste modo do jogo institu-

cional (do qual não deveria realmente se afastar), forçando sua presença junto às demandas mais

formais e pesadas da economia, burocracia e hierarquia política e social, é sintoma e sinal de que

alguma agudeza de preparação e delicadeza de pensamento estão sendo reivindicados como fer-

ramentas necessárias – menos idealizadas e mais próximas das lutas do dia-a-dia. (...)”

Neste texto, Basbaum nos lembra que a prática do artista não pode se reduzir apenas à produção

de arte, mas deve também considerar a (re)invenção dos modos de circulação e inscrição de sua

obra no campo da arte e da cultura. Portanto, não há mais espaço para uma acomodação do artista,

na idealização de que sua obra será naturalmente descoberta, valorada e legitimada por agentes e

aparelhos do circuito, para citar os mais tradicionais: curadores e museus, galeristas e galerias de

arte. Assim, resta aos artistas que não se interessam em ter suas obras instrumentalizadas pelas de-

mandas quase sempre simplificadoras de boa parte das instituições de cultura e/ou do mercado de

arte, proporem, por meio de suas próprias práticas, as estratégias de resistência às acomodações e

idealizações que estas estruturas estanques de funcionamento do circuito de arte podem provocar.

A questão não seria, no entanto, apenas se posicionar à margem, para negar o circuito e demo-

nizá-lo, mas sim questionar criticamente os mecanismos pelos quais um trabalho de arte pode ser

legitimado, mesmo que por meios convencionais, não aceitando, contudo, que esta legitimação

seja efetivada a qualquer custo, respeitando apenas interesses que muitas vezes desconsideram o

processo e o tempo de cada obra.

Ainda como uma reflexão acerca da curadoria, enquanto prática que pode – e deve – também ser

poética, encontram-se aqui reunidas produções, trabalhos e iniciativas realizadas no campo da arte

contemporânea brasileira. Agrupados ao final desta parte da tese na forma de uma curadoria de

título Para não seguirmos lassos deste mundo, tais produções, seja individualmente ou no escopo
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“(...) Talvez um primeiro balanço que se possa fazer da presença de diversas estratégias coor-

denadas por artistas no atual momento da arte brasileira, assim como da atuação, consciência

e consistência de diferentes e variados artistas que negociam suas presenças no circuito a partir

de uma caracterização muito menos estreita de seus papéis enquanto “produtores de arte”,

deva passar pela percepção de que está em curso um outro arranjo poético da cultura – um

período de invenção de estruturas de pertencimento e narrativas legitimadoras: há um desejo

de escrever (ou reescrever) inscrições, deslocar certos acomodamentos para um arranjo mais

dinâmico e produtivo, movimentar e reinventar mecanismos e circulações. Quando o poético

se aproxima deste modo do jogo institucional (do qual não deveria realmente se afastar),

forçando sua presença junto às demandas mais formais e pesadas da economia, burocracia e

hierarquia política e social, é sintoma e sinal de que alguma agudeza de preparação e delicadeza

de pensamento estão sendo reivindicados como ferramentas necessárias – menos idealizadas

e mais próximas das lutas do dia-a-dia. (...)”



do conjunto agora reunido, me parecem dialogar tanto com as questões abordadas nesta parte,

considerando a dimensão poético-crítica da prática curatorial, quanto com muitos outros aspectos

problematizados ao longo desta pesquisa, como as relações entre escrita e produção artística, a

performatividade de certos processos de criação e a potência de ações artísticas propositivas.

É premente lembrar que cada um destes trabalhos e textos foram cuidadosamente escolhidos,

seguindo um processo artístico/curatorial e, assim, compondo performativamente a heterogênea pele

deste texto&escrita58. Peço a você que dedique atenção a esta parte, se possível, tendo em mente um

importante detalhe: uma tese de doutoramento, além de um espaço composto por retângulos suces-

sivos, desses que guardam palavras e velocidades59, assim como um livro, pode abrigar e ser ela tam-

bém, a seu modo, espaço expositivo.
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58 Na conclusão deste trabalho desenvolverei a relação entre “texto&escrita” ou “escrita&texto” em especial acerca de como ela é entendida na realização
desta tese.

59 Conforme encontra-se enunciado nesta tese, no fragmento da escrita como pele (pp.28-63) intitulado porta giratória (p.37)



Experiência Curatorial como Ação Performativa

Escrevo este texto seguindo o mesmo tom de minha participação no Festival Performance Arte Brasil60,

com o desejo de que alguns momentos da história recente do que se produziu em performance no

campo das Artes Visuais no Brasil61, mais precisamente nos últimos trinta anos, tornem-se públicos e

não sejam esquecidos. Enquanto artista – ou melhor dizendo, enquanto artista-etc62–, atuante em

pelo menos dez dos trinta anos de produção artística que quero destacar neste texto, me arrisco a

performar com a escrita algo que pode ser chamado de uma “microhistoriografia-afetiva”, que

buscarei realizar aqui mesmo não sendo historiadora.

Como membro da equipe curatorial (da qual aceitei fazer parte enquanto co-curadora-artista ou

artista-co-curadora), a convite da curadora geral Daniela Labra, minha participação não incluiu a

realização de uma performance tal qual venho realizando ao longo de minha prática como artista,

por escolha própria. Apesar disto, minha atuação no Festival – fosse indicando nomes de artistas

para o evento; organizando e apresentando uma mostra de vídeo-performances produzidas entre

as décadas de 1980 e 200063; distribuindo penas brancas aos espectadores64; falando em uma das

mesas-redondas com outros co-curadores; e até mesmo como espectadora do evento, não ocorreu

destituída da performatividade que dedico a meus trabalhos65.

A mostra Performati(vídeo)dade, surgiu do desejo de reunir a produção de artistas que nos últimos

trinta anos têm explorado, de modos muito particulares, as linguagens da performance e da vídeo-

arte. Os convidados que integram a mostra iniciaram sua trajetória artística por volta dos anos 1980,

quando estas linguagens, surgidas nos anos 1970, demarcavam um território de resistência ao

chamado “retorno à pintura” vigente naquele momento. Os vídeos selecionados foram realizados
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60 O presente texto foi publicado no catálogo realizado por ocasião do Festival Performance Arte Brasil, evento realizado em fevereiro de 2011 no Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

61 É importante ressaltar que a produção artística brasileira é extremamente ampla e diversa, e não tenho a intenção de delinear nenhum tipo de panorama
totalizante ou mapa da mesma. O que sugiro aqui é uma cartografia, pautada por zonas de contato, afetos e, em alguns casos, experiências próprias.

62 Em seu texto Amo os Artistas-etc., publicado no livro Políticas Institucionais, Práticas Curatoriais, com organização de Rodrigo Moura (Belo Horizonte,
Museu de Arte da Pampulha, 2005), o artista Ricardo Basbaum desenvolve a noção do ‘artista-etc’ como alguém que traz “(…) para o primeiro plano conexões
entre arte&vida (…), abrindo caminho para a rica e curiosa mistura entre singularidade e acaso, diferenças culturais e sociais, e o pensamento.(…)”.

63 A mostra de vídeos Performati(vídeo)dade.

64 Como ação coletiva em apoio ao artista Vitor de La Roque, que por se utilizar de frangos vivos em sua performance, teve seu trabalho inviabilizado pela
ação jurídica movida por um grupo de ativistas vegetarianos.

65 Neste sentido, destaco a exposição A Performance da Curadoria, projeto artístico-curatorial selecionado pela Temporada de Projetos do Paço das Artes,
em São Paulo, apresentado entre 11 de Abril e 19 de Junho de 2011. Como artista-curadora ou curadora-performer, convidei seis artistas a criarem, em
dupla, partituras de performances que foram realizadas por mim na inauguração da exposição. Compondo o espaço expositivo, foram exibidos registros em
vídeo destas performances, resíduos materiais de cada trabalho, partituras impressas como múltiplos (disponibilizadas ao público) e relatos em vídeo dos
artistas participantes (Alexandre Sá e Aslan Cabral, Mariana Marcassa e Micheline Torres, Margit Leisner eYiftah Peled). Mais informações e imagens acerca
deste e outros projetos podem ser acessados no site www.danielamattos.com



por Aimberê Cesar, Alex Hamburger, Alexandre Dacosta, Analu Cunha, Dupla Especializada, Márcia

X, Ricardo Ventura, Ricardo Basbaum e Simone Michelin, entre os anos 1980 e 2000. Estes trabalhos

lidam de modos bastante diversos com a linguagem da performance, tais como: ações que descon-

certam espaços urbanos (como é o caso de Complexo de Alemão, de Márcia X e Ricardo Ventura,

e também eu você: shopping x praça, de Ricardo Basbaum); registros videográficos de ações que

são reprocessadas via edição posterior (é o caso de Lavou a Alma com coca-cola, de Márcia X e O

Espírito do Rio, de Simone Michelin); registros de caráter mais documental, mostrando o tempo

real de cada uma das ações realizadas (tal qual Pindorama [série: Zen Nudismo] e The Zés Manés,

de Aimberê Cesar, ou mesmo em O Rei dos copinhos e Fonografias, de Alex Hamburger); vídeos

que foram realizados sem uma referência mais direta com a performance, mas que exploram nuances

da corporalidade e da subjetividade de modo bastante performativo (é o que podemos perceber em

Estigma e Edifício Copacabana, de Alexandre Dacosta, bem como em Theo e as coisas e Perspectivas

[atrás, ao lado, embaixo, lá longe], de Analu Cunha); e, ainda, vídeos que comentam de modo bem

humorado e crítico o circuito da arte e a miscelânea midiática que a performance, o vídeo e a cultura

de massa proporcionaram à cena artística, em especial nos anos 1980 (como nos mostra Egoclip, da

Dupla Especializada e Porque Sim, de Simone Michelin).

Mesmo não sendo em caráter inédito66, exibir esta mostra no contexto do Festival Performance Arte

Brasil me pareceu de extrema importância, não só para a formação da memória do que já se produz

há algumas décadas por estes artistas no Brasil, mas também para fomentar o pensamento acerca da

produção contemporânea de performance e vídeo-arte, hoje também denominada vídeo-performance.

Ainda no intuito de incitar a reflexão e registrar na lembrança do público o que já foi produzido mais

recentemente na cena artística do Rio de Janeiro, minha fala em uma das mesas-redondas que reuniram

os membros da comissão curatorial buscou destacar fatos e eventos dos quais tive a honra e o prazer

de participar: a mostra “Rio Trajetórias”, em 2002, responsável por trazer ao Brasil o importante artista

experimental David Medalla (com curadoria das artistas Cristiana de Melo e Mariana Scarambone); a

“A_mostra Grátis”, entre 2002 e 2004, que possibilitou a exibição de vídeo-arte dialogando com e

espaço da rua (do qual fui curadora, no Espaço Cultural Sérgio Porto); a mostra “Incorpo(R)ações”,

em  2006, que reuniu fotografias, vídeos e ações de mais de cem artistas investigando a corporalidade

e seus limites, no Espaço Bananeiras (evento em que dividi a curadoria com Beatriz Lemos e Alexandre

Sá); e, também, a exposição “Jardim das Delícias – Performance em questão”, entre 2006 e 2007,

que reuniu registros históricos das décadas de 1950 a 1980, como a antológica fotografia do traje

New Look de Flávio de Carvalho, a carta de Hélio Oiticica com instruções para a realização do

Parangolé Pamplona, e vídeos de Letícia Parente, entre outros artistas da época – exibidos na Galeria
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66 Performati(vídeo)dade foi primeiramente apresentada em Junho de 2009 no Cine Lage, evento realizado mensalmente na Escola de Artes Visuais do
Parque Lage.



do Lago –, bem como ações performativas de jovens artistas, que aconteceram nos jardins do Museu

da República (sendo esta uma curadoria realizada em parceria com Isabel Portella e Alexandre Sá).

Uma outra questão, sobre a qual me parece muito importante refletir, se localiza no âmbito do

repertório conceitual e da terminologia da performance. Isto posto, compartilho agora o porque

de minha escolha em adjetivar como “performativos” e não “performáticos” os trabalhos e ações

aqui destacados67. Como é sabido, o conceito de performativo foi desenvolvido pelo filósofo da

linguagem inglês John Langshaw Austin, através teoria dos atos da fala. Com base em suas

pesquisas, Austin concebe a linguagem como ação, como forma de atuação sobre a realidade (e

portanto como constituinte dela e não como sua representação). Para além desta teoria linguística,

o significado dos sufixos das palavras “performativo” e “performático” já parecem esclarecer minha

escolha. A palavra “performático”, por definição, está ligada a espetáculo e seu sufixo ático tem o

papel de indicar pertencimento. Esse termo sempre me pareceu enrijecer a noção de performance,

uma linguagem artística que tem origem fronteiriça entre muitos campos da arte e que ainda

hoje perpetua sua movência. Diferente desta rigidez identitária e espetaculosa que a significação

do termo performático indica, os sufixos ativo e atividade, presentes nos termos performativo e

performatividade, parecem adjetivar com mais fluidez e generosidade a prática que se relaciona

com o campo da arte da performance.

Para concluir, espero que, ao fomentar a produção de história e memória no campo da arte, este

texto ative no leitor sua curiosidade para convocar este e outros passados, além de seu desejo para

inventar novos futuros.
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na nota 51 (p.94) da parte Performance como texto.



A Performance da Curadoria

A Performance da Curadoria, apresentou-se como uma proposição artístico-curatorial, com o objetivo

de investigar as relações e os papéis desempenhados por dois dos principais agentes formadores de

uma exposição de arte: artistas e curadores. Diferente de um projeto curatorial tradicional (onde

artistas são convidados a apresentar suas obras, sendo estas agrupadas segundo determinados

critérios formais e conceituais definidos pela curadoria), esta exposição foi resultado da criação co-

letiva e dialógica entre seus participantes. O diálogo em questão se deu entre as duplas de artistas

convidados (Alexandre Sá [RJ] e Aslan Cabral [PE] / Micheline Torres [RJ] e Mariana Marcassa [SP] /

Margit Leisner [PR] e Yiftah Peled [SC/SP]) e eu (Daniela Mattos [RJ]), curadora e idealizadora do

projeto, gerando uma situação performativa onde os limites entre autoria, produção artística e curatorial

precisaram ser rearranjados.

Os trabalhos apresentados foram criados em parcerias inéditas entre os artistas convidados, segundo

proposta da curadoria. Em alguns casos, as parcerias se deram entre artistas que nem se conheciam

pessoalmente, sendo que nenhum integrante de cada uma das três duplas residia na mesma cidade

de seu parceiro. Outra importante condição curatorial colocada aos artistas, era a de que o trabalho

co-produzido fosse materializado em forma de “partitura de performance”, uma espécie de projeto

ou conjunto de instruções que gerariam ações a serem realizadas no espaço expositivo durante a

inauguração da exposição, por esta artista-curadora que aqui escreve.

Os artistas convidados foram chamados por possuírem percursos consistentes, com atuação reconhe-

cida em âmbito nacional e internacional na realização e pesquisa no campo da performance. Esta

linguagem artística que nasce como hibridação entre as artes visuais, dança, teatro, poesia e música,

foi escolhida como um dos motes do projeto para delinear o caráter disruptivo da experiência de

realização desta exposição e, ao mesmo tempo, tornar visível ao público os processos de realização

de um trabalho/exposição de arte. Além disso, os artistas foram selecionados por fomentarem suas

trajetórias com outros agenciamentos poéticos para além de sua prática individual, como a partici-

pação em coletivos de artistas, espaços experimentais, e até mesmo no campo institucional, desen-

volvendo atividades na educação, curadoria, e gestão junto a centros culturais, museus, universidades

e galerias. Deste modo, a escolha se deu na busca de colocar em diálogo práticas que possuem

alguma paridade poética, segundo o olhar desta sua artista-curadora, mas que ainda não haviam

sido devidamente aproximadas, seja pela distância geográfica ou por simples acaso.

Durante o período de pré-produção do projeto, as três duplas de artistas produziram suas partituras

de performance. O conceito de partitura, que  alude ao sistema gráfico de notação musical, mas que

já vem sendo adotado no campo da performance há décadas, permitiu aos artistas desenvolverem
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uma espécie de grafia própria da dupla, ao mesmo tempo em que serviu de registro das instruções

ou roteiro para a realização de cada performance. Na exposição, as partituras foram apresentadas

impressas como peças gráficas (configurando-se como um trabalho de arte múltiplo com tiragem

aberta), sendo disponibilizadas ao público durante a exposição. Para a criação destas partituras os

artistas dispuseram da internet como plataforma de trabalho, fosse via programas de conversa por

texto e vídeo compartilhados em tempo real, ou mesmo via troca de e-mails. Um programa de

conversa por vídeo em tempo real (skype), além de principal ferramenta para o contato entre as

duplas, foi também utilizado para a produção de entrevistas individuais (realizadas pelo videasta

Luis Gustavo Ferraz) com os artistas, que relataram sua visão particular acerca desta experiência

de trabalho. Os vídeos foram exibidos como parte da exposição, cabendo ao público decidir se

ouviria as falas no início ou ao final da visita à exposição.

Como já foi dito, cada uma das três duplas desenvolveu partituras de performances que foram

utilizadas como uma espécie de dispositivo ativador na realização das ações, primeiramente apre-

sentadas na inauguração da exposição e executadas por mim. A apresentação foi registrada em

vídeo pela artista Rachel Rosalen durante as três horas de duração das ações (em média uma hora

para cada partitura), o que gerou um material videográfico editado especialmente para ser exibido

como parte da exposição. Esta projeção localizou-se num espaço expográfico projetado como parte

do projeto curatorial, que buscou considerar as especificidades de cada trabalho, bem como as relações

e diferenças entre eles no contexto da exposição. Junto às partituras impressas, os relatos em vídeo

dos artistas e a edição do registro em vídeo das performances realizadas durante a abertura, os

resíduos de materiais usados durante as ações também compuseram a exposição. Isto permitiu ao

público o contato com mais elementos que constituíram as proposições dos artistas, até mesmo

possibilitando ao público que as performances fossem refeitas por eles, caso desejassem.

Este projeto curatorial dialógico que gerou a exposição apresentada no Paço das Artes em formato

inédito, tratou de sublinhar algo que não é novo no circuito de arte: todo e qualquer processo

curatorial inevitavelmente demanda alguma performatividade de seus envolvidos. Neste caso, a

performance da curadoria realizou-se literal e ambiguamente pela ação da artista-curadora ou

curadora-performer, papel que me coube tanto ao conceber o projeto e realizá-lo no contexto da

Temporada de Projetos 2011 do Paço das Artes, quanto ao espacializar e traduzir corporalmente o

que foi proposto nas partituras de performance desenvolvidas pelas duplas de artistas participantes

do projeto. 

A experiência da autoria compartilhada está expressa em cada trabalho de modo bastante complexo

e particular. Isso parece se dever não apenas ao fato de que os trabalhos exibidos foram fruto de

uma produção em dupla, mas também pela noção de que aquelas criações foram ações pensadas
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para serem performadas por um outro corpo, que não o dos artistas propositores, como estes estavam

acostumados em seu trabalhos individuais. Portanto, os trabalhos concebidos no contexto deste

projeto necessitaram conjugar não só o que os artistas desejavam manifestar (como suas relações

entre si, com o contexto institucional e com os espectadores, entre outras questões), mas precisaram

também lidar com um corpo específico, desejante e simbólico no jogo de forças do campo da arte:

o corpo da curadora, ou melhor dizendo, da curadoria. 

Em Dados de rotina com filtro, Margit Leisner e Yiftah Peled preocuparam-se em explorar a performance

institucional e social existente no contexto expositivo. Sua partitura, como sugere a imagem im-

pressa em uma de suas partes, é um lance de dados a ser montado. Deste modo, é o performer

(que pode ser a curadora, o visitante ou um funcionário da instituição) quem decide e configura

situações performativas particulares com os materiais dispostos na exposição. Durante a ação da

curadora-performer, praticamente todos os componentes do trabalho foram utilizados: um dispositivo

de vídeo vestível e móvel (e também a projeção gerada por ele no espaço expositivo), a partitura-

dado, a partitura-carimbável e os carimbos-setas. Alem disso, alguns excertos de textos de artistas

foram lidos aos espectadores, a partir do número que estes sorteavam na partitura-dado. Segundo

Yiftah diz em seu vídeo-relato, o visitante é ativado a também performar, numa condição de partici-

pação colaborativa. Em sua fala, Margit destacou que a atividade de observar é algo comum ao

repertório do performer e do público, tendo sido também importante para fomentar a realização

desta parceria. Por conta disto, o gesto de observar algumas pessoas do público de modo contínuo,

tendo o contato visual como gatilho, foi incorporado durante a performance.

Alexandre Sá e Aslan Cabral: estrangeiros entre si. No vídeo-relato, Alexandre questiona: em que

medida é possível se estabelecer uma relação de parceria onde o que há é distância e falta de intimi-

dade? Já Aslan aponta que num processo onde tudo é muito difícil de construir, o que resta é se

agarrar na desconstrução. Curiosamente a partitura de performance proposta pelos artistas, inti-

tulada Estrangeiros, acabou por provocar um insuspeito momento de intimidade entre curadora-

performer e espectador-participante. Ainda que a partitura indicasse que a conversa performativa

fosse gerada no âmbito da “arte e amenidades”, diálogos nada superficiais emergiram durante a

ação. Talvez envolvidos por seu ambiente ao mesmo tempo alegórico e acolhedor (misturando

máscaras, divã, carimbos, espelho, entre outros elementos), os participantes discorreram sobre a

arquitetura daquele ambiente, suas impressões acerca desta situação enquanto experiência artística,

o estranhamento ou o conforto provocado por ela, e além.

Mariana Marcassa e Micheline Torres, propuseram uma forte experimentação com a fisicalidade do

corpo em Cavalo de Macumba. Com poucos elementos materiais, a performance buscou na ação

corporal intensiva do giro e da leitura de um texto (produzido especialmente para ser lido como parte
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da ação), questionar o que uma performance aciona em quem a realiza – “que estado é este?”, como

elas perguntam em sua partitura. Apesar da referência existente no título, a performance não enfatiza

o transe ritualístico, mas a ruptura do controle racional rotineiro que exercemos sobre nossos corpos,

e o atravessamento de forças que a intensidade desta quebra pode provocar. Mariana destaca em

seu vídeo-relato, que a partitura foi pensada para mediar a migração da experiência corporal para a

palavra em sua dimensão escrita e oral. Já Micheline afirmou que a densidade da experiência reside

tanto na vivência da curadora-performer, quanto na dos espectadores. Isto posto, ainda que de modos

bastante diversos durante seu acontecimento no espaço expositivo, esta ação foi concebida para que

sua potência contaminasse a todos que a vivenciaram, seja enquanto performer ou espectador.

O convite feito aos artistas para que trabalhassem em duplas, não pretendeu excluir a possibilidade

de que houvessem embates ou crises, tampouco a felicidade de bons encontros, de trocas. Os de-

safios deste projeto certamente não se restringiram aos artistas: se estenderam e se adensaram no

desempenho curatorial e institucional, seja no que foi bem sucedido nestes âmbitos ou mesmo em

suas adversidades. Aos visitantes da exposição ficou o convite – que estendo aos leitores deste texto

– para que estes trabalhos de algum modo sejam ativados como experimento “a nu do pensamento

com retrações, prolongamentos, fugas, ou seu desenho mesmo” já que, afinal, como nos ensinou

Mallarmé, talvez isso seja o que “resulta, para quem queira ler em voz alta, uma partitura”.
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A Performance da Curadoria, 2011

vista geral da exposição no Paço das Artes, São Paulo
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> espaço de exibição dos registros das performances em vídeo 

espaço de exibição de relatos em vídeo dos artistas participantes >







espaço expositivo, partitura e performance de Dados de Rotina com Filtro de Margit Leisner e Yiftah Peled 





espaço expositivo, partitura e performance de Estrangeiros de Alexandre Sá e Aslan Cabral





espaço expositivo, partitura e performance de Cavalo de Macumba de Mariana Marcassa e Micheline Torres
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Dois momentos performativos na 29ª. Bienal de São Paulo: Joseph Kosuth / José Celso

Martinez Corrêa

Mesmo dividindo opiniões, os espaços chamados “terreiros”, criados como parte do statement cura-

torial de Agnaldo Farias e Moacir dos Anjos, provocaram uma espécie de ativação atípica em uma

Bienal de São Paulo, manifestada no primeiro final de semana das atividades programadas para os

terreiros68. Assim, numa mesma edição da Bienal, algo que até então parecia improvável aconteceu:

o público pôde participar de dois momentos bastante performativos, e não menos distintos: uma

virtuosa fala do artista norte-americano Joseph Kosuth e uma performance intitulada Experiência

Flávio de Carvalho nº 6, conduzida pelo “macunaímico” diretor teatral paulista José Celso Martinez

Corrêa e o grupo de teatro Oficina.

No terreiro intitulado Eu sou a Rua, Kosuth apresentou ao público uma elíptica palestra dividida em

três partes: I) “intenções dos artistas”, II) “intenções dos historiadores da arte”, e III) “alguns outros

comentários” (a palestra se deu a partir da leitura de um texto desenvolvido previamente pelo artista).

Em linhas gerais, Kosuth analisou sua produção retrospectivamente, começando pela antológica

proposição de 1965, uma e três cadeiras, trabalho que faz parte da série intitulada Protoinvestigações.

Entenda-se como intenção, destacou o artista, a relação entre um objeto e as circunstâncias relativas

a ele. Já de saída, Kosuth apontou que há uma grande diferença entre como artistas constituem

seus trabalhos e como historiadores da arte o lêem. Prosseguiu defendendo que o legado da arte

conceitual instaurou uma crise de sentido nos escritos da teoria e história da arte, e não poupou

farpas – elegante e discretamente lançadas – para críticos/historiadores que flertam com a ficção

e/ou com uma produção teórica/histórica mais poética e menos comprometida com o sentido

definido pelo autor da obra que tomam como objeto de estudo (aqui certamente se referindo a seus

contemporâneos(as) atuantes no contexto norte-americano e europeu). Em sua apresentação, Kosuth

defendeu que podemos entender enquanto premissa básica da prática de artistas conceituais o fato

de “trabalharem com significados”. Ao se referir a uma e três cadeiras, destacou que este trabalho

não é o que se apresenta como vemos, esta obra não é o conjunto formado pela fotografia objeto

e verbete, tal qual ela se apresenta visualmente, e sim a “idéia em si” sobre isto que se apresenta.

Neste contexto, o artista destacou a importante função da produção de sentido na recepção de uma

obra de arte, fomentada pelo contexto social, cultural e político onde esta obra é exibida.

O domingo cinza e chuvoso não rarefez o ocorrido solar e reluzente no pavilhão da Bienal de São

Paulo, o “Himalaia do Niemeyer”, segundo Zé Celso. O público se amontoou no terreiro de nome
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O outro, o mesmo, para ver o que o mais dionisíaco grupo teatral apresentaria sob a alcunha de Ex-

periência Flávio de Carvalho nº 6. Dez, vinte, trinta, quarenta minutos depois do horário previsto para

o início da performance, ouviu-se um “burburão”: o grupo não só já havia começado a ação, como

muito sagazmente não se reduziu a usar apenas o espaço definido como o “terreiro de performance”

e sim todo o prédio, desde a sala onde estavam sendo exibidos os registros fotográficos de uma das

experiências realizadas por Flávio de Carvalho, passando pela apoteótica rampa que liga todos os

andares da construção (na qual fizeram uma impressionante ocupação reunindo performers e

público), parando no térreo (onde realizaram um leilão bastante sarcástico em relação as práticas

vigentes no mercado de arte contemporânea, seguido da realização de uma derivação da experiência

clarkiana da Baba Antropofágica), finalizando o trabalho com uma saída coletiva e sonora do prédio

que reuniu atores, videastas, músicos, público, e a mais ofuscante das alegorias: um cacete gigante

e dourado carregado por todos.

Ainda que a escolha da museografia desenhada para esta Bienal tenha tentado dar fluidez ao espaço

expositivo, é interessante perceber que a ação realizada pelo Oficina percorrendo e ocupando os

espaços da Bienal de modo mais entrópico, acabou por revelar uma sisudez velada na expografia

da mostra mas, ao mesmo tempo, conseguiu rompê-la por algumas horas.

Acredito que, diferente de Zé Celso, Kosuth poderia não ficar satisfeito em ter sua fala adjetivada

como “performativa”; ao menos não como algo que possa estar relacionado a uma performance

enquanto trabalho de arte. Não discordaria dele, principalmente porque parte de minha “intenção”

neste texto é repensar o estatuto do que consideramos como performativo/performático69 e que

redes de relações tais termos possuem com a performance enquanto linguagem artística. O conceito

de performativo foi desenvolvido pelo filósofo da linguagem inglês John Langshaw Austin, com a

teoria dos atos da fala. Com base em suas pesquisas, Austin concebe a linguagem como ação, como

forma de atuação sobre a realidade (e, portanto, como constituinte dela e não como sua represen-

tação). Para além desta teoria linguística, os sufixos das palavras “performativo” e “performático”

já parecem esclarecer o abismo de significados existente entre elas. A palavra “performático”, por

definição, está ligada a espetáculo, e seu sufixo ático tem o papel de indicar pertencimento. Esse

termo, cada vez mais atribuído à produção de performances ou trabalhos de arte em que o(s) corpo(s)

é(são) dispositivo(s) poético(s) e de acontecimento da obra, sempre me pareceu enrijecer a noção

de performance, uma linguagem artística que tem origem fronteiriça a muitos campos da arte e

que ainda hoje perpetua sua movência. Diferente desta rigidez identitária e espetaculosa que a

significação do termo performático indica, os sufixos ativo e atividade, presentes nos termos
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69 Reiterando o desenvolvimento da elaboração das noções de “performativo” e “performático” durante a realização desta pesquisa, conforme o colocado
na nota 51 (p.94) da parte Performance como texto.



performativo e performatividade, parecem adjetivar com mais fluidez e generosidade a prática que

se relaciona com o campo da arte da performance.

Portanto, ainda que não se esteja tratando aqui de um “trabalho de performance” no caso da

fala de Joseph Kosuth, me parece fazer bastante sentido perceber em sua apresentação algo de

“performativo”. Suas palavras não se pronunciaram reflexivamente ou “acerca de sua prática artística”;

sua fala não é somente sobre ou a partir de algo: o discurso do artista ao passo em que se realiza,

também produz sentidos, ressignifica, reconfigura seu espaço de atuação, sua obra. Ali naquele

momento, algo bastante efêmero, imaterial, mas não menos palpável, foi configurado pelo artista:

texto-voz-ouvido-público70 num emaranhado de muitas palavras, algumas poucas  imagens e inúmeras

significações sobre fundo preto e sapato bicolor. 

A performatividade como qualidade do que é vivo, ativo e ativador, também pode ser creditada à

performance do Teatro Oficina. Ali, apesar de uma transgressora espetacularidade que vira do avesso

a tudo e a todos que atravessa, é principalmente na ativação do espaço e dos corpos que a ação

se desenvolve e transborda.

Por fim, acredito que o fio que tece essa heterogênea relação Joseph-José (Kosuth-Martinez Corrêa)

tenha seu ponto de partida aqui: apesar de fatores variantes, bastante variantes é preciso dizer, a

performance do Oficina também produziu um insuspeito momento efêmero-imaterial-palpável, um

sólido que se desmanchou no ar, no texto falado pelos atores, na baba coletiva, na purpurina der-

retida que cobriu o “Himalaia do Niemeyer”, jogada por Zé Celso encarnando Flávio de Carvalho,

resvalando nos atores que incorporaram Lady Gaga e Neymar durante a apresentação, num dos

pontos altos da contracena maravilhosa.
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70 Também neste sentido, o artista Ricardo Basbaum apresentou no terreiro “Eu sou a Rua” a escritura-fala “deslocamentos-entre-autonomias-som”.



Para não seguirmos lassos deste mundo

lasso adj. 1 fatigado, esgotado (por trabalho excessivo do corpo ou da mente); cansado (...) 

Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2001, p.1727

A frase Para não seguirmos lassos deste mundo foi concebida a partir de minha leitura do poema

“Zona”71, de Apollinaire. Escrito em 1907 – sob a influência do contato entre o poeta e uma das

mais importantes telas de Picasso, “Les Demoiselles D’Avignon” – o poema de traços cubistas deixa

transparecer, já na primeira linha, o efeito disruptivo provocado pela pintura: “No fim estás lasso

deste mundo antigo (...)”. Não apenas nesta frase, mas ao longo de todo o poema, percebemos

que o autor ressalta um esgotamento do que considerava “o mundo antigo”, e resolve então apontar

com sua poesia para além dele, para mais perto da vida.

Mesmo moderno – mas talvez exatamente por isso – o poema de Apollinaire, pode nos dizer algo

acerca deste nosso mundo; este que apesar de atual, não se cansa de ser antigo e de estar, de tempos

em tempos, na eminência do fim. Se por um lado isso nos obriga a lidar com os mais arcaicos e

desagradáveis aspectos deste atual “mundo antigo”, por outro temos aquilo que emerge em nossas

sensações como resistência a um estado de esgotamento para com ele. Resistir a este esgotamento,

à estarmos lassos do mundo (e seguir não apenas resistindo, mas também existindo), é algo que

pode nos fazer, apesar de tudo e ainda, amar o mundo. 

O que está reunido aqui, sob o título de Para não seguirmos lassos deste mundo, é uma curadoria,

uma seleção desenvolvida especialmente para compor esta parte da tese, que não se restringe so-

mente ao campo da produção em arte de modo estrito, mas contempla também iniciativas editoriais,

coleções em forma de site, poesias. Esta variedade de produções têm como ponto comum sua na-

tureza performativa, pois ativam, movem seu entorno, fazem com que a sensação de estarmos lassos

do mundo e da arte – algo que parece recorrente nos dias de hoje – seja transformada. Endereçadas

aos ‘espectadores-leitores’ (em especial aos mais atentos), criam, em diferentes graus, “espaços de

performação”72: alguns por seu caráter mais diretamente propositivo, outros por se configurarem

como situações de compartilhamento com o espectador, mesmo que de modo não literal.

Como já foi colocado, esta parte da tese busca criar espaços de reflexão acerca da curadoria no campo

da arte, principalmente enquanto prática que pode – e deve – também ser poética. Promover este
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Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2001, p.1727

71 Apollinaire, “Zona” in: Alcoóis, (edição bilíngüe, tradução de Mario Laranjeira), Hedra, São Paulo, 2013, pp.23-39

72 Regina Melin desenvolve a noção de “Espaços de Performação” relacionada a diversos trabalhos de arte propositivos no capítulo de mesmo nome (pp.57-
63) em seu livro Performance nas Artes Visuais, Rio de Janeiro, Zahar, 2008. A esse respeito Melin destaca “(...) procedimentos que requerem outra ação para
a realização de seu ato: o ato (do artista) como ativador de outros atos (dos participadores) (...)”, p.57



conjunto e apresentá-lo aqui, algo que agora me interessa nomear como uma curadoria, subentende

um exercício no qual não há hierarquização entre o que é um trabalho de arte, um blog/coleção, um

site/banco de dados, uma plataforma editorial/curatorial, um poema, ou mesmo uma curadoria: é

justamente o que deriva desta junção, da possibilidade de relacionar estas práticas entre si, o que me

interessa observar e dar a ver. No entanto, também é importante lembrar: contemplar a dimensão

poética de uma curadoria, é algo muito diferente de produzir um ‘projeto curatorial autoral’ no pior

sentido deste tipo de proposta, que gera eventos, exposições ou publicações em que não importam

tanto as obras que estão sendo apresentadas, ou o que determinado conjunto pode produzir, mas

sim fazer com que os trabalhos e proposições artísticas selecionadas “caibam perfeitamente” numa

acachapante fórmula curatorial, onde o que de fato se destaca é pura, simplesmente e de modo mais

rasteiro, a ‘performance da curadoria’ ou mesmo a ‘performance institucional’.

As produções aqui reunidas nos provocam a pensar acerca de diferentes aspectos de nossa relação com

o mundo e com a arte por meio de suas questões, tocando, cada uma a seu modo, em pontos funda-

mentais para o desenvolvimento desta pesquisa: desde as relações entre escrita e produção artística,

passando pela performatividade de certos processos de criação, até a potência latente de ações artísticas

propositivas. O encontro com estes trabalhos, e mesmo entre eles, faz com que suas significações sejam

moduladas e, por meio disso, que se fomente múltiplas leituras para que o que está sendo tratado nesta

tese. Há, ainda assim, muitos espaços para aspectos ainda não descobertos, ou mesmo que estão por

ser inventados. Seguem agora breves reflexões acerca de cada componente deste conjunto:

“A educação pela pedra”, de 2012, de Marilá Dardot, foi realizada sobre o piso de pedras

portuguesas vermelhas que reveste o pátio do Museu Lasar Segall, em São Paulo. A instalação é

composta de uma frase retirada do poema de João Cabral de Melo Neto73, publicado em 1966, do

qual a obra é homônima, utilizando fragmentos do mesmo tipo de pedra que reveste o chão do

pátio do Museu. Ao ‘frequentar a pedra’ poética e materialmente por meio de seu trabalho, Marilá

consegue, de fato, se relacionar com muitos dos aspectos que João Cabral convoca em sua escrita;

e especialmente por captar com acuidade, ouvir com atenção a “voz inenfática, impessoal” da poesia

cabralina, a artista produz uma espécie de dueto entre poema e obra.

“Bacanas Books”74, de Fabio Morais é, antes de um blog, uma coleção de livros (muito)

bacanas. O blog, que documenta a coleção iniciada por publicações de artistas, e passou a reunir

também edições raras, revistas e múltiplos, foi criado em 2009 e possui, para cada aquisição, um

texto, onde o artista narra de modo poético, bem-humorado e com importante viés crítico, sua história
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74 Em 2013, durante a feira SP Arte, o artista foi convidado a mostrar uma curadoria de sua coleção, momento em que conheci a iniciativa. O convite gerou >



com cada publicação. Fazer uma visita à deriva, tipo flanerie, é expressamente recomendado. No

entanto, merecem destaque especial os textos que o artista escreveu para: o livreto “Meu Doce Rio”,

de Lygia Clark75; a intervenção “Plan de evasion”, de Renata Lucas76; o livro “Último Round”, de

Julio Cortázar77; o múltiplo FORA [DO AR], Raquel Stolf78; e o livro “Experiência n.2” (primeira edição

de 1931, numerado e assinado pelo autor), de Flávio de Carvalho79.

Os trabalhos de Jorge Menna Barreto aqui apresentados são tapetes de borracha vulcanizada

colorida (do tipo que se usa em entradas de casas), no formato 70 x 90 cm e foram realizados em

2012. Neles vemos inscritos os vocábulos SÉU / IMARGEM / RESISTUAL / ESPENSO, criados pelo

artista por processos de construção, desconstrução ou fusão entre palavras distintas, que têm seus

sentidos estirados e ganham outros novos80. Interessado por poesia concreta, o artista articula em

suas obras aspectos verbais e visuais, de modo a levá-los a um além das margens da palavra e da

imagem, nos permitindo acessar uma outra, onde “aquilo que não havia, acontecia”, para usar as

palavras de Guimarães Rosa no conto “A Terceira Margem do Rio”81.

Desde 2005, A Arquivista e Cristina Ribas têm trabalhado na constituição de um arquivo,

que surgiu contemporaneamente a outras iniciativas de coletivização da arte, como práticas colabo-

rativas realizadas em espaços públicos ou em espaços não-institucionais. Este arquivo reúne portanto,

documentação de exposições, eventos, publicações, entre outros tipos de materiais de imagem e

texto produzidos em especial no Brasil. De nome “desarquivo” – e surgido a partir de parte de um

outro acervo reunido pela dupla, o “arquivo de emergência” – este banco de dados/pesquisa artística,

busca disponibilizar materiais que “incitam a reativação dos eventos e estratégias, (...) a constituição

de novos saberes, atuando na História, e [n]o fortalecimento de redes de conhecimento, corroborando

em ações de aprendizagem.”82 Partes do “arquivo de emergência” já foram exibidas em diferentes
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< uma exposição, apresentada junto aos stands de editoras voltadas para publicações de arte, que faziam contraponto com o espaço massivo de ‘consumo
de luxo’ que dominava o resto da feira. O artista também postou no blog algumas imagens documentando essa exposição:
http://bacanasbooks.blogspot.com.br/2013/04/bacanas-books-na-sp-arte-2013-pavilhao.html

75 ver: http://bacanasbooks.blogspot.com.br/2012/11/meu-doce-rio-lygia-clark-1984-texto-de.html

76 Ver: http://bacanasbooks.blogspot.com.br/2011/12/plan-de-evasion-renata-lucas-2011.html

77 Ver: http://bacanasbooks.blogspot.com.br/2011/02/ultimo-round-julio-cortazar-1969.html

78 Ver: http://bacanasbooks.blogspot.com.br/2011/03/fora-do-ar-raquel-stolf-2004.html

79 Ver: http://bacanasbooks.blogspot.com.br/2011/02/experiencia-n2-flavio-de-carvalho-1931.html

80 O trabalho também teve um desdobramento no contexto do 32º Panorama de Arte Brasileira, em 2011, tendo sido utilizado pelos educadores da exposição
como dispositivo de mediação. Para esta ocasião, o artista criou novas combinações entre palavras derivadas de 25 obras selecionadas por ele, dentre as que
encontravam-se presentes nesta exposição.

81 Guimarães Rosa, “A Terceira Margem do Rio” in: Primeiras Estórias, Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1988, p. 32

82 Ver: http://desarquivo.org/node/20



contextos expositivos, dialogando com as especificidades de cada local, provocando rearticulações

do acervo deste projeto a cada experiência, tal como ocorreu no Museu da Maré83, em 2009.

O “Projeto Rede”, do artista João Modé, tem acontecido nas mais diversas configurações e

contextos, desde de que foi iniciado, em 2002. O trabalho é  uma colaboração coletiva que resulta

numa rede de linhas, das mais diversas cores e espessuras, tramada pelos espectadores que resolvem

se tornar participantes desta proposição. Iniciado durante a exposição individual do artista em um es-

paço expositivo no Rio de Janeiro, o Agora/Capacete84, este projeto foi levado também para espaços

públicos, ao ar livre, como a fronteira entre Brasil e Uruguai, durante o “Programa de residências:

artistas em Disponibilidade” da 7ª Bienal do Mercosul – Grito e Escuta, realizada em 2009. Assim

como a escolha das linhas e da quantidade de tempo dedicado à ação, cada participante é responsável

por fazer os seus nós na rede, desenhar seu espaço, articulando-o com os que já foram deixados ali

e podendo também, nestes ‘espaços entre’, imaginar os que ainda virão.

O texto propositivo Observatório de sereno, de Mayra Martins Redin, integra um dos ‘livros

de artista’ reunidos na compilação “Histórias de Observatórios”, publicada em 2011, que conjuga

poeticamente textos e imagens acerca da realização de observatórios (de sereno, chuva, maresia e

neve). Me parece interessante perceber como a artista desdobra este seu projeto em muitos meios

– ação, fotografia, texto-poético, proposição-partitura, livro – transformando-o ao longo do

processo, mas, ainda assim, mantendo uma delicada singularidade em cada uma das configurações.

Além disso, transparece nesta obra sua generosidade, por pensar o trabalho como algo que de fato

pode ser compartilhado, remontado e reativado pelo outro, tornando possível a quem queira, também

realizar materialmente uma ação artística/poética; ou ainda, de modo imaterial, somente no imaginário

de quem o vê/lê85.

As “Panquecas fantasmáticas”, de Raquel Stolf, também resultam de uma proposição artís-

tica. A receita-partitura, publicada na revista “Recibo 23 – receitas e roteiros”86, é um texto poético

cuidadosamente ilustrado pela artista, que nos ensina um detalhado processo de sonorização, desde

a etapa zero (a feitura da massa que escorre), até as etapas em que podemos aprender como tirar
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83 Ver: http://arquivodeemergencia.wordpress.com/exposicoes/museu-da-mare/

84 Importante iniciativa dos artistas Ricardo Basbaum, Eduardo Coimbra e Raul Mourão (Agora) e Helmut Batista (Capacete), realizada entre 2001 e 2003
em um pequeno prédio na Lapa, bairro central do Rio de Janeiro. Durante o funcionamento do espaço, foram organizadas exposições, performances e
palestras, onde também eram mantidos ateliês.

85 Como propõe a artista Yoko Ono em um dos mais interessantes e belos experimentos nesse sentido, o livro Grapefruit (A Book of Instructions and
Drawings), originalmente publicado em 1964.

86 receita-partitura publicada na revista Recibo 23, edições traplev orçamentos, ano 9 número 8, p.53. A revista Recibo é uma publicação organizada pelo
artista Roberto Traplev. O número 23 da revista, publicado em 2011, foi editado por Traplev e Carla Zaccagnini. 



assobios diversos das panquecas, quando ela nos indica qual o utensílio deve ser usado para que a

panqueca emita determinado tipo de som (agudos-macios, em guincho longo, curtos, fragmentados

ou bruscos e secos). Os assobios foram também gravados pela artista, gerando arquivos de áudio87

que integram sua pesquisa com sonoridades. As panquecas devem ser ingeridas em silêncio e sem

comentários, conforme nos indica a partitura, mas – acredito – não sem o ressoar dos assobios na

memória de quem as ingere, seja com a boca ou mesmo com os olhos.

Compilar uma série de trabalhos propositivos, conversas e múltiplos de artistas, é o que fazem

as publicações organizadas por Regina Melim, por meio da plataforma “Par(ent)esis”. A iniciativa é

“uma plataforma independente criada em 2006 para produzir projetos curatoriais cujo formato são

publicações”88. A primeira publicação organizada por via da plataforma, intitulada “Por Fazer”, reúne

trabalhos de trinta e seis artistas, impressos em duas vias, sendo pensada como uma exposição-

portátil a ser montada em contextos expositivos diversos. Além desta, foram editadas outras publi-

cações, exposições e múltiplos entre 2006 e 2013. Desde seu início, a plataforma “Par(ent)esis”

fomenta de modo ímpar o pensamento e a prática artística, sendo uma iniciativa fundamental para

a reflexão acerca da arte contemporânea, tanto em relação às produções em arte como “deflagradoras

de um movimento contínuo e participativo”89, quanto à expansão da noção de curadoria em sua re-

lação com o contexto editorial.

O projeto “Você gostaria de participar de uma experiência artística?”, de Ricardo Basbaum

tem sido realizado desde 1994. A partir de um objeto, uma espécie de escultura em ferro esmaltado

medindo 125 x 80 x 18cm, o artista propõe aos participantes em potencial que o levem e utilizem

de qualquer modo, à sua escolha, pedindo apenas que, em troca, as ações sejam registradas por

fotografia ou por vídeo e enviadas a ele. A partir de 2007 o projeto ganhou um banco de dados e

plataforma expositiva virtual dos registros das experiências com o objeto desde seu início, permitindo

ainda aos participantes que eles mesmos insiram seus registros no site. Exibido em diversos con-

textos expositivos, o trabalho também contempla diagramas, que cartografam o desenvolvimento

do projeto, e instalações, que são, ao mesmo tempo, espaços de convivência e exibição das ex-

periências já realizadas, assim como dispositivos para o agenciamento de novas participações nesta

“experiência artística”.

Fazer uso “da palavra oral e escrita, além de uma boa dose do imponderável” é como o

poeta/artista multimídia Alex Hamburger descreve sua prática. O poema aqui selecionado, “Copan
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88 Ver: http://www.plataformaparentesis.com/plataformaparentesis/texto.html

89 Regina Melim, “texto” in: pf - por fazer, Florianópolis, Par(ent)esis, 2006



Goma Av. (fragmentos sobre a alta-fidelidade) IV – Corredores de absinto”, está publicado no livro

“Kit Seleções”90, de 1986, no qual estão reunidos poemas em prosa escritos entre 1980 e 1985.

Artista fundamental para o fomento das relações entre poesia e performance nas artes visuais desde

os anos 1980, especialmente no Rio de Janeiro, o “mineiroslavo” Alex Hamburger segue sua deriva

poético-performativa, seja seguindo Lautréamont nas ruas do Catete – materializando um “belo

encontro fortuito de uma máquina de costura e um guarda-chuva sobre uma mesa de dissecação”

– ou planejando uma homenagem a Eric Satie enquanto toca atabaque em noites de samba.

O artista, poeta e teórico da literatura e da arte, Roberto Corrêa dos Santos, segundo Alberto

Pucheu (também poeta e teórico), produz uma “escrita do rasgo”91, uma poesia que é teórica, crítica,

ensaística e experimental. O poema escolhido para compor esta curadoria foi retirado do livro “Clínica

de artista 1: face ao reto o lobo”92, e é intitulado “tarefa”. Composto por uma frase que, desmem-

brada, se espraia na página, o poema faz os olhos percorrerem mais espaço do que de fato as

palavras ocupam, principalmente se estivesse grafado em linha reta. Isso se explica, talvez, pois o

poeta, sabendo que “não existe linha reta, nem nas coisas nem na linguagem” (como escreveu o

homem-pensamento, aquele, também conhecido como Gilles Deleuze), prefere fazer dançar o olhar

do leitor para, assim, “impedir que a existência tombe”.

Em “Estudo para Tempo”, “Estudo para Espaço” e “Estudo para Espaço/Tempo” Cildo Meireles

nos propõe trabalhos que são designados como “(...) fonomenos (conjunção entre fenômeno e

fonema), [que] surgem, segundo ele próprio salienta, como tentativas de se distanciar da patológica

relação com a obra de arte como algo que apenas artistas podem produzir.(...)”93. Os textos datilo-

grafados que compõem estes trabalhos não são apenas escritos propositivos, sendo também (e espe-

cialmente) performativos, capazes de produzir “espaços de performação” imantados pela ação de

quem queira colocar em prática tais ações. Independente de sua realização literal, estes trabalhos

também são, tanto quanto a poesia, passíveis de se efetivarem, de se tornarem imagens, pela simples

– mas não menos potente – ação de nosso imaginário.

O poema “o amor” de Vladimir Maiakovski foi adaptado e musicado por Caetano Veloso e

Ney Costa Santos. Tendo sua mais conhecida gravação na voz de Gal Costa, originalmente a música

foi gravada por Caetano Veloso para a montagem brasileira da peça "O Percevejo" (1928), também
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90 Alex Hamburger, Kit Seleções, Shogun Arte, Rio de Janeiro, 1986. pp.57-58

91 Alberto Pucheu, Roberto Corrêa dos Santos: o poema contemporâneo enquanto o “ensaio teórico-crítico-experimental”, Pensamento Brasileiro, Rio de
Janeiro, 2012

92 Roberto Corrêa dos Santos, Clínica de artista 1: face ao reto o lobo, Circuito, Rio de Janeiro, 2011, p.14

93 Regina Melim, op.cit, p.60



escrita por Maiakovski, e dirigida por Luiz Antonio Martinez Corrêa em 1981. Fazer viver a poesia

em nós, dia-a-dia, ainda que com o coração já destroçado pelas mesquinharias, mas não esperando

pela vitória do século trinta – e sim trazendo-a, junto do poema, para nosso presente – me parece

ser o que queria o poeta, quando nos suplicou, enquanto ansiava o futuro, que o ressuscitássemos.

Por querer reforçar o desejo do poeta, e também um interessante desdobramento de sua escrita,

compartilho aqui a versão musicada do poema. A adaptação de “o amor” para a forma de canção

não modificou sua ‘voz’ original, nem o fez perder força; ao contrário disso, o que os compositores

e a intérprete produziram é uma generosa expansão musical94 e performativa do poema.

Para finalizar, parece importante ressaltar que este conjunto híbrido de produções, que nos permite

não seguirmos lassos do mundo, encontra-se a seguir reunido apenas por seus indícios. Os trabalhos

não podem ser disponibilizados aqui como seriam caso fossem apresentados em uma exposição

tradicional: estão aqui apenas alguns de seus rastros, seja na forma de um registro fotográfico, de

um link de internet, de uma página de livro reproduzida. Percebo, no entanto, nestes fragmentos

uma substancial potência poética, especialmente se você lhes dedicar um olhar atento, curioso e

imaginativo. Além disso, peço-lhe, mais uma vez: ao olhar as próximas páginas, procure percebê-las

como integrantes de uma tese de doutoramento, [que] além de um espaço composto por retângulos

sucessivos, desses que guardam palavras e velocidades, assim como um livro, pode abrigar e ser ela

também, a seu modo, espaço expositivo95.
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94 a música, apresentada por Gal Costa no show “Recanto”, em 2011, pode ser ouvida no link: http://www.youtube.com/watch?v=wTvGlfQTKjo (acessado
em 24/04/13)

95 Relembrando o que está indicado no último parágrafo do texto que abre esta parte da tese (p.116).
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A Arquivista e Cristina Ribas, arquivo de emergência e desarquivo, desde 2005
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João Modé, Projeto Rede, desde 2002
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Mayra Martins Redin, Observatório de sereno, 2011
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Ricardo Basbaum, Você gostaria de participar de uma experiência artística?, desde 1994
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Regina Melin, Par(ent)esis, desde 2006
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Raquel Stolf, Panquecas fantasmáticas (receita-partitura), 2011
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Alex Hamburger, Copan Goma Av. (fragmentos sobre a alta-fidelidade) IV – Corredores de absinto, 1986
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Cildo Meireles, Estudo para espaço / Estudo para tempo / Estudo para espaço tempo, 1969
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Vladimir Maiakóvski (1893-1930), O Amor, poema adaptado e musicado por Caetano Veloso e Ney Costa Santos (1981)
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talvez quem sabe um dia 

por uma alameda do zoológico ela também chegará 

ela que também amava os animais 

entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa 

ela é tão bonita 

ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão 

o século trinta vencerá 

o coração destroçado já pelas mesquinharias 

agora vamos alcançar 

tudo o que não podemos amar na vida 

com o estelar das noites inumeráveis 

ressuscita-me 

ainda que mais não seja porque sou poeta e ansiava o futuro 

ressuscita-me 

lutando contra as misérias do cotidiano 

ressuscita-me por isso 

ressuscita-me 

quero acabar de viver o que me cabe 

minha vida 

para que não mais existam amores servis 

ressuscita-me 

para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco 

ressuscita-me 

para que a partir de hoje 

a partir de hoje 

a família se transforme 

e o pai 

seja pelo menos o universo 

e a mãe 

seja no mínimo a terra, a terra, a terra
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O trabalho Observe atentamente o espaço entre você e o outro foi inicialmente desenvolvido

em 2002 como uma performance na qual os cartões impressos eram distribuídos em mãos aos es-

pectadores; além disso, uma fotografia, feita como parte da performance, registrava o instante da

entrega. A frase é uma apropriação do anúncio de segurança veiculado pelo metrô do Rio de Janeiro

– “observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma” – que diariamente é emitido diversas

vezes por meio do sistema de som da empresa de transporte, e também aparece colada no chão

de algumas estações, em letras pretas sobre fundo amarelo. As imagens aqui reunidas mostram o

registro fotográfico do trabalho impresso em vinil adesivo, bem como os cartões impressos, que

ficavam expostos e disponíveis ao público durante a exposição “Obras Completas”, realizada na

Galeria da Escola de Artes Visuais do Parque Lage no Rio de Janeiro, em 2009. A versão em vinil

faz alusão aos tapetes popularmente conhecidos como ‘capachos’ usados em entradas de casas.

Nesta ocasião o trabalho ficava localizado na principal porta de acesso à exposição.

Observe atentamente o espaço entre você e o outro, 2002

vinil adesivo, 60x90cm, 2009 / cartões impressos, 6x9cm









Conclusão ou experiências com os percursos

“a obra não-hierarquizada é um condensado de coexistências, um simultâneo de acontecimentos.”

Gilles Deleuze (Lógica do Sentido, 2011, p.268)

“Passa a me conhecer através do que eu faço, por que na realidade eu não sei o que eu sou; porque

se é invenção eu não posso saber; se eu já soubesse o que seriam essas coisas elas já não seriam

mais invenção”

Hélio Oiticica, (“Heliotapes”, anos 1970)

Uma tese de doutoramento enquanto algo que se desenvolve como um emaranhado de todos os

percursos trilhados para chegar à sua realização, é como percebo o que está realizado aqui. Neste

tipo de produção, coexistem o que é projetado (ou o que se deseja vir a ser a pesquisa), a latência

do que ela pode gerar e o que de fato é gerado por meio de sua feitura. Simultaneamente a isso,

acontecimentos variados atravessam o processo, desde o encontro com as referências que fazem

parte dela (levadas até o final ou não, por uma mudança de rota ao longo do caminho), à fecunda

interlocução com os primeiros leitores (no processo de orientação, nos debates com pessoas próxi-

mas, no exame de qualificação). O trabalho de quem escreve uma pesquisa acadêmica, produzido

por um(a) artista ou não, é sempre uma questão de escolha: do assunto, de como abordá-lo, por

onde começar essa abordagem e de que modo, como desenvolver tais escolhas, de que maneira dar

conta das relações que se criam a partir delas, se desfazer dos excessos ou mantê-los (assumindo os

riscos) e finalmente, como terminá-la. E é aí que se chega em um novo trecho do caminho (agora,

sem generalizar tanto as etapas do processo), pois demarcar o fim, principalmente se tratando

de uma pesquisa acadêmica realizada por uma artista, é a parte mais difícil de toda a trajetória. A

dificuldade de se finalizar um trabalho como o que aqui se apresenta, reside principalmente em

não haver nele uma delimitação clara de conclusão, diferente de uma pesquisa com perfil de

tradição científica. Portanto, esta é uma das mais árduas tarefas aqui, dentre todas as que assumi

para dar conta desta experiência.

Apesar de árdua, a escrita de um desfecho, uma conclusão, possibilita que seja desenhado textual-

mente o percurso de realização da tese, e com isso fica ainda mais visível o que foi possível produzir

com o trabalho, algo tão diverso daquilo que se imaginou quando a tese ainda era só um projeto,

ou mesmo durante o desenrolar de cada uma das partes. No caso deste trabalho, as experiências

dos percursos que se fizeram com o desenho dos caminhos percorridos para lhe dar corpo, são bas-

tante diversas das que planejei inicialmente com o projeto de tese. Hoje percebo que se houvesse

decidido seguir aquele caminho de maneira estrita, poderia ter gerado uma espécie de continuidade
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“a obra não-hierarquizada é um condensado de coexistências, um simultâneo

de acontecimentos.”

Gilles Deleuze (Lógica do Sentido, 2011, p.268)

“Passa a me conhecer através do que eu faço, por que na realidade eu não sei

o que eu sou; porque se é invenção eu não posso saber; se eu já soubesse o

que seriam essas coisas elas já não seriam mais invenção”

Hélio Oiticica, (“Heliotapes”, anos 1970)



mais linear do que realizei na dissertação de Mestrado96, mas escolhi mudar de direção em alguns

pontos do caminho, para fazer algo que se relaciona em certa medida com o que foi produzido na

dissertação, e que é também (e principalmente) algo que a atualiza e indica outras possibilidades

de percursos ainda não apontados até então. Sendo assim, percebo que a atual configuração desta

pesquisa me possibilitou amadurecer, adensar minha produção como artista e pesquisadora, me

permitindo desenvolver novas frentes de ação e reflexão que certamente alimentarão também

muitos de meus trabalhos futuros.

Alguns dos aspectos interessantes de se estar ligada a uma pós-graduação fora do campo estrito

da arte e ser orientada por uma pensadora como Suely Rolnik, alguém atuante no campo da arte

e da clínica, é entender de modo mais aprofundado o papel da escrita no exercício do pensamento

enquanto impulsionado pelo saber do corpo, convocando “o trabalho do pensamento em sua atua-

lização na escrita conceitual, levando para este terreno a política de criação própria da arte: um

deslocamento do paradigma logocêntrico na direção de um paradigma estético.”97 Fui motivada a

cursar o Doutorado no Núcleo de Estudos da Subjetividade, em um primeiro momento, por meu

interesse em valorar e analisar com maior acuidade o discurso do artista, principalmente por meio da

voz que os escritos de artistas fazem ecoar, em especial a partir da modernidade, densificando a

prática no campo da arte e tornando ainda mais plural as possibilidades de aproximação, de exper-

iência e inteligibilidade (ainda que tal inteligibilidade seja a completa falta de um sentido no senso

comum – tal qual o encontro “fortuito de uma máquina de costura e um guarda-chuva sobre uma

mesa de dissecação” proposto por Lautreamont). Este interesse acabou se estendendo também para

escritos de outros campos, como os da filosofia, da literatura e da poesia. O desafio foi então, entender

como fazer com que a tese pudesse ser atravessada por essas vozes, sem desconsiderar a minha

própria. Não me isentando dos momentos de crise que um processo como esse envolve, e tendo

aprendido com eles, percebo que os diálogos, as interseções possíveis entre essas falas, estão aqui,

exercitados de maneiras variadas e de acordo com o que me propus fazer em cada uma das partes

da tese. Ainda sobre a questão da relação entre escrita e texto, gostaria de destacar um aspecto que

me parece necessário tocar no escopo da conclusão deste trabalho (algo expresso inclusive no título

Performance como texto, escrita como pele). Durante a realização dos escritos que compõem esta

pesquisa (entendendo por ‘escrito’ a conjunção ‘escrita&texto’ ou ‘texto&escrita’) percebi em certos

trechos sua condição quase caligráfica, onde o estilo torna-se mais fortemente delineado e singular;

a estas partes chamo mais frequentemente de ‘escrita’. Além disso, percebi que na experimentação

realizada para a feitura da escrita como pele (p.28-63), este exercício ganhou uma nova camada em
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96 Corpo-vetor: dispositivo de texturas poéticas. Dissertação de Mestrado defendida em 2007 no Programa de Pós-graduação em Linguagens Visuais da
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com orientação de Glória Ferreira.

97 Segundo ementa do Seminário “A escrita entre o conceitual, o poético e o clínico I” ministrado por Suely Rolnik no Núcleo de Estudos da Subjetividade
da PUC-SP, em 2011. Além dos seminários, outra atividade que contribuiu neste aprendizado foram as discussões realizadas nos grupos de orientação.



sua criação conceitual: a noção de uma escrita que se produz “epidermicamente”, que é porosa (com

poros absorvendo e sendo atravessados por muitas coisas). Com isso, passei a observar que as partes

quase sempre designadas como ‘textos’ tinham formas de se desenvolver diversas daquelas designadas

como ‘escritas’. A partir disso, busquei produzir cada parte da tese como uma conjunção entre estes

modos, o que gerou partes mais “escriturais” como, por exemplo, a escrita como pele (p.28-63) e

D’après Rimbaud, Duchamp & Deleuze (pp.102-111); e outras mais “textuais”, como Dispositivos

poético-performativos (pp.70-87) e Performance como texto (pp.90-101). Esta experiência, me

parece ter contribuído para compreender melhor de que modo cada produção artística de minha

autoria pode ser realizada e desdobrada no sentido escritural e textual: o escrito realizado para

D’après Rimbaud, Duchamp & Deleuze, por exemplo, passará a partir daqui a também integrar o

trabalho materialmente, inclusive quando ele for exposto no contexto de um espaço expositivo

tradicional; já o texto Performance como texto98, serviu de ‘partitura’ para apresentações, além de

estar publicado, em uma de suas versões, num periódico dedicado à crítica de arte.

O excerto da fala de Hélio Oiticica aqui epigrafado, foi retirado do trailer de um documentário acerca

da vida e obra do artista99, intitulado “Hélio Oiticica, o filme”, dirigido por Cesar Oiticica Filho. O

filme, realizado em 2012 a partir de imagens de arquivo e de obras do artista, teve como voz guia

uma edição dos áudios contidos nas “Heliotapes” (conforme as batizou Haroldo de Campos), fitas

cassete nas quais o artista gravava, durante os anos 1970, toda sorte de elementos que compõem

seu discurso, desde suas próprias reflexões narradas, até entrevistas com amigos, fragmentos de

músicas, etc. O que é sublinhado neste trecho da fala do artista, é algo muito importante a ser

considerado em relação à arte, em especial às produções da arte contemporânea aqui abordadas: em

obras consistentemente relacionadas à experimentação, à invenção, não se pode definir à priori o

que elas são; nem mesmo o próprio autor tem essa capacidade. Além disso, a potência de uma obra

que se faz desse modo, não pode se efetivar sem que haja aproximação e comprometimento por

parte daquele que a experimenta; sua força só se apresenta de fato se houver, por parte desse outro

a que uma obra de arte é endereçada, uma abertura para com ela, o cuidado de um olhar atento e

dedicado, que se prontifique a também ser responsável por seu(s) sentido(s).

A escolha de abrir a tese com o conjunto de fotografias intitulado feito a mão, se deu justamente

por, já de saída, este procedimento desconstruir uma lógica de introdução mais tradicional e des-

critiva, modo como em geral se inicia um trabalho acadêmico; além disso, creio que esta escolha

também reforça o que já foi colocado acerca das relações entre escritura e textualidade no contexto
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98 Utilizado em apresentações no “IV Simpósio da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura” (na ECO-UFRJ, em novembro de 2010), no
“grupo de orientação” conduzido por Suely Rolnik na PUC-SP (em dezembro de 2010) e em versão publicada na revista “Reticências – critica de arte” (For-
taleza, n.3, novembro de 2011).

99 Disponível em http://www.heliooiticicaofilme.com.br/helio.htm (acessado em 20/05/13)



deste trabalho. Conforme coloco no texto que acompanha as imagens, a forma e o conteúdo reunidos

ali estão intimamente ligados à minha intenção poética e ao raciocínio que permeia todo o trabalho,

com diferentes gradações. A concisão textual e a proliferação de imagens se relacionam com todo o

repertório conceitual que constitui a tese, tocando ainda em um ponto central deste trabalho: a

necessidade de que o leitor ative os sentidos que proponho aqui, e deste modo, seja também

responsável por sua significação. Esta ativação, uma forma de leitura crítica, é fundamental para

este trabalho; não esquecendo, porém, que uma leitura mais comprometida e atenta, deve ser

crítica sem deixar de ser poética, inventiva. Portanto, espero que o leitor não se restrinja a

apaziguar ou apontar contradições, gostar ou não do que proponho aqui, mas sim, por meio do

que apresento e realizo com a pesquisa, indique outras possíveis direções, questione, abra outros

diálogos em potencial (e isso é algo que certamente não se restringe apenas à concordância com

o que está sendo apresentado). A expectativa desta ativação pode trazer de volta uma noção

fundamental destacada na epígrafe deleuziana grafada nesta conclusão: afinal, sendo esta uma

produção que se fez como uma obra não-hieraquizada, a coexistência de leituras que incorporem

elementos ou aspectos diversos, estranhos a ela, é algo desejado (afinal, assim como na linguagem,

aqui não há linha reta).

Variações do exercício de não-hierarquização foram postos em prática ao longo de toda a tese.

Para citar alguns exemplos, as relações entre imagem e escrita (na maior parte do trabalho, as ima-

gens não se submetem à função de ilustrar o texto, que não se reduz apenas às imagens com as

quais se relaciona no corpo da tese); o fato da reflexão autoral se fazer considerando (e dando es-

paço) à experiência do leitor; as possibilidades de análise de obras mais tradicionais (como as de

Francisco de Goya) e de obras mais experimentais (como as de Flávio de Carvalho), que não são

contemporâneas mas que são abordadas em uma mesma parte100; e ainda, a sequência não-

cronológica da apresentação dos trabalhos de arte de minha autoria, especificamente selecionados

para compor esta pesquisa. No entanto, em relação à algumas de minhas obras101, há uma dife-

renciação na forma de sua apresentação no corpo da tese. A esse respeito, minha decisão foi es-

colher alguns trabalhos que pudessem adensar as questões levantadas em cada parte, ao passo

que, na aproximação com estas questões, as obras pudessem criar espaços de ressonância do que é

discutido nos escritos, também ressoando, ainda que indiretamente, na leitura deles102. Para con-

textualizar estes trabalhos, eles foram apresentados junto a pequenos textos que contam, de modo

resumido, seus percursos (como e quando foram desenvolvidos, quando e onde foram mostrados).
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100 Em Dispositivos poético-performativos (pp.70-87)

101 Tais como: A lição do antropófago e além (pp.26-27); Série Diálogos (pp.64-69); interseções (pp.88-89); Projeto para holograma (pp.112-113) e Observe
atentamente o espaço entre você e o outro (pp.172-175).

102 Esta lógica é algo que comecei a exercitar e entender melhor, percebendo sua importância, a partir da realização da parte escrita como pele.



Não tive interesse, contudo, de escrever textos puramente teóricos e/ou críticos por meio destas

minhas produções. Esta é uma questão que não me pareceu necessária, principalmente con-

siderando o modo como a tese foi elaborada. No entanto, acredito que desenvolvi aqui ativações

de trabalhos já existentes, como é o caso da parte Performance como texto, na qual percebo traços

‘ensaísticos’ e até mesmo críticos; e também de D’après Rimbaud, Duchamp & Deleuze, escrito

poético-crítico que não apenas atravessa, mas que, a partir daqui, também comporá um de meus

trabalhos artísticos, como já foi dito. Já na parte escrita como pele, os fragmentos escritos, as ima-

gens, citações, enfim, tudo o que a constitui, está ali para potencializar sua performatividade,

gerando algo – espécies de ‘performances imagético-textuais’ – que tem como corpo de ação a

escrita e como espaço de realização a página. 

Me parece ainda interessante colocar que para se realizar uma pesquisa acadêmica sendo artista, é

fundamental se levar em consideração que a escrita de uma dissertação ou tese deve se fazer ‘por

meio do’ próprio trabalho e de suas questões de interesse, não apenas ‘sobre’ o próprio trabalho,

fazendo do texto um puro exercício de ‘auto-crítica’. Acerca deste assunto, foi recentemente

traduzido para o português, “Reflexões sobre ‘pesquisas’ de Doutorado em Artes Visuais”103, escrito

pelo artista, teórico e professor Vitor Burgin, diagnosticando importantes aspectos em torno da

pesquisa acadêmica realizada por artistas. No texto, o autor analisa, entre outras questões, como

a pesquisa de artistas em atuação devem ser conduzidas e avaliadas no contexto acadêmico. É bas-

tante interessante perceber os pontos de vista de um artista e professor atuante no circuito inter-

nacional da arte contemporânea acerca destas questões; no entanto, discordo de algumas de suas

colocações, em especial quando o autor desconsidera a importância de textos mais diretamente

relacionados com a obra, como “Artists statements’” ou “Declarações de princípios” (memórias

descritivas, manifestos, justificativas, descrições de métodos, textos de caráter demonstrativo etc.,

segundo nota do tradutor Milton Machado, também artista e professor, atuante no contexto

brasileiro e internacional da arte contemporânea), os quais acredita que não deveriam integrar uma

tese de artista. Tais tipos de textos, a meu ver, devem não apenas compor mas também serem con-

siderados como uma parte valiosa da pesquisa, já que catalisam questões de interesse do artista e

de sua obra. Entretanto, é também importante que o artista saiba romper sua zona de conforto,

que consiga ampliar os horizontes com sua pesquisa e produção acadêmica, buscando, para isso,

não deter-se apenas em sua própria produção e em interesses mais imediatos, aprofundando-se

em outros repertórios. Indo além, minha discordância com o que Victor Burgin propõe pode ser re-

sumida inclusive por uma questão mais pontual: diferente dele, o qual acredita que uma tese deve

ser considerada como algo claramente distinto de uma obra de arte, penso que uma tese deve ser
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103 “Reflexões sobre ‘pesquisas’ de Doutorado em Artes Visuais” de Victor Burgin (com tradução de Milton Machado), publicado na revista Arte&Ensaios
n.25, Cezar Bartholomeu e Maria Luisa Távora (Org.), PPGAV-EBA/UFRJ, Maio, 2013 pp.184-195.



– também – assim como uma obra de arte, um espaço de experimentação e criação. Deste modo,

ainda que cada uma delas guarde sua especificidade, escrita acadêmica e prática artística podem

sim conviver, ceder espaço uma à outra, e até mesmo atravessarem-se mutuamente – acredito que

esta tese seja um exemplo disso. Quando coloco que a tese deve ser também espaço de experi-

mentação e criação, o faço para reforçar que é necessário mover o pensamento teórico e as práticas

a ele vinculadas (tais como uma dissertação ou tese), deslocando-o do campo da pura reflexão em

direção ao campo da criação. Com esse movimento, portanto, torna-se possível constituir um pen-

samento que me parece fundamental tanto para o desenvolvimento da prática artística, quanto da

prática teórica, fomentando uma atuação cada vez mais consciente do artista em relação à academia

e, até mesmo, ao circuito da arte. Em relação a isso, reuni nas partes Dispositivos Poético-Perfor-

mativos e Curadoria-etc (pp.114-171) reflexões que também podem fomentar este debate, levan-

tando algumas questões acerca da adoção de uma postura de não-submissão a ser incorporada

não apenas pelo artista, mas por todos os envolvidos no campo da arte, num esforço coletivo.

A denominação parte para o que se conhece mais tradicionalmente como “capítulo” foi adotada

desde a qualificação, momento no qual percebi que a noção de capítulo, como algo que se encadeia

evolutivamente no escopo de uma tese, não daria conta do que foi desenvolvido aqui. Ao incorporar

a noção de parte, no entanto, não tive a intenção de indicar que, com a soma delas, se conformaria

o todo da tese; afinal, entendo que este trabalho não é uma totalidade, mas sim um ajuntamento

de partes que se relacionam entre si de diferentes modos, e que, ao mesmo tempo, mantém sua

singularidade. A idéia de parte conforme está aqui colocada, também se relaciona com a lógica

baudeleriana dos poemas em prosa que trabalho em Dispositivos Poético-Performativos, tal qual

postas que podem ser desmembradas: “retire uma vértebra, e os dois pedaços desta tortuosa fan-

tasia irão se juntar sem dificuldade. Lacere-a em diversos fragmentos, e verá que cada um deles

pode existir à parte.(...)”104. Outra importante referência para a compreensão da ideia de parte

singular ou fragmento, veio de Fernando Pessoa, por intermédio de seu (semi)heterônimo105

Bernardo Soares, no “Livro do Desassossego”106. A leitura deste livro, que figura como um dos

mais importantes encontros que tive realizando esta pesquisa, nos leva, como tão bem coloca

Maurice Blanchot, a experimentar “um estranho fora sno qual somos jogados em nós, fora de

nós”107. Também organizado postumamente, assim como “O spleen de Paris” de Baudelaire, este
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104 Charles Baudelaire. Pequenos poemas em prosa – O spleen de Paris, São Paulo, Hedra, 2009. p.29

105 Bernardo Soares, dentre os heterônimos de Pessoa, é considerado um semi-heterônimo. Sobre esta questão ver: O laboratório poético in: José Gil. “Fer-
nando Pessoa ou A Metafísica das Sensações”, Lisboa, Relógio d’Água, 1987, pp.9-28.

106 A edição que utilizo é a organizada por Richard Zenith: Fernando Pessoa, “O Livro do Desassossego: composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-
livros na cidade de Lisboa”, São Paulo, Companhia das Letras, 2011.

107 Maurice Blanchot, O livro por vir, São Paulo, Martins Fontes, 2005, p.347



livro é uma obra em que não há um centro, havendo nele, entretanto, “o mundo todo reduzido

a fragmentos que não fazem um verdadeiro todo, apenas texto sobre texto (...)”108. Pessoa passou

mais de duas décadas reunindo os fragmentos que compõem o livro (escritos entre 1913 e 1935);

já o ajudante de guarda-livros, Bernardo Soares, parece de fato dialogar em sua escrita com o en-

tendimento de Blanchot acerca da “emoção poética”, em especial no trecho de número 299, que

cito: “(...) Para criar destruí-me. Tanto me exteriorizei dentro de mim que dentro de mim não existo

senão exteriormente. (...)”109.

Ainda na parte Curadoria-etc, decidi reunir textos realizados em diferentes oportunidades, como

desdobramentos desta pesquisa, mas que também integraram publicações e eventos de arte110,

tratando da prática curatorial e seu campo problemático, em especial em relação à curadoria reali-

zada por artistas. Durante a feitura desta parte, tive a ideia de reunir um conjunto de trabalhos de

artistas diversos, como uma curadoria realizada especialmente para a tese, que intitulei Para não

seguirmos lassos deste mundo, por influência da poesia “Zona”, de Apollinaire. O conjunto, que

foi se tornando híbrido ao longo do processo, acabou composto não apenas por trabalhos de arte

estritamente, mas conjuga também poemas, sites e blogs de artistas, e até mesmo uma plataforma

editorial independente. Como o colocado no texto que apresenta a curadoria, estas produções

estão presentes na tese de modo bastante diverso do que seriam mostradas, caso estivessem em

um espaço expositivo tradicional. No entanto, estes seus rastros (imagens de registro dos trabalhos,

endereços de internet, fac-símiles ou fragmentos de páginas de livros de artista, de poemas, etc)

mantém a força poética que pode fazer com que o leitor compartilhe, ative e seja ativado por suas

intensidades. Aproveito para creditar também aqui, os autores e as produções que compõem esta

parte da parte: Marilá Dardot [A educação pela pedra, 2012]; Fábio Morais [Bacanas Books, desde

2009]; Jorge Menna Barreto [SÉU, IMARGEM, RESISTUAL, ESPENSO, 2011]; A Arquivista e Cristina

Ribas [arquivo de emergência e desarquivo, desde 2005]; João Modé [Projeto Rede, desde 2002];

Mayra Martins Redin [Observatório de Sereno, 2011]; Ricardo Basbaum [Você gostaria de participar

de uma experiência artística? desde 1994]; Regina Melin [Par(ent)esis, desde 2006]; Raquel Stolf

[Panquecas Fantasmáticas (receita-partitura), 2011]; Alex Hambúrguer [Copan Goma Av. (fragmen-

tos sobre a alta-fidelidade) IV – Corredores de absinto), 1986]; Roberto Corrêa dos Santos [Tarefa,

2012]; Cildo Meireles [Estudo para espaço / tempo / espaço tempo, 1969] e Vladimir Maiakovski [o

amor, versão musicada de Caetano Veloso e Ney Costa Santos, 1981].
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108  Richard Zenith, “Introdução”, in: Fernando Pessoa, O Livro do Desassossego: composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de
Lisboa, São Paulo, Companhia das Letras, 2011, p.11

109  Fernando Pessoa, op.cit., trecho 299, p.288

110  “Experiência curatorial como ação performativa”, publicado no catálogo do Festival Performance Arte Brasil, realizado no Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro em Março de 2011; “A Performance da Curadoria”, texto curatorial da exposição homônima realizada no Paço das Artes, em São Paulo, entre
14 de Abril e 11 de Junho de 2011; e “Dois momentos performativos na 29a. Bienal de São Paulo: Joseph Kosuth e José Celso Martinez Corrêa” escrito para
compor o volume 1 da publicação “Livro para Responder” , organizada pelo Capacete Entretenimentos em 2012.



Para finalizar, só me resta dizer que é preciso sempre observar atentamente os espaços entre (e

além), pois o que há de mais interessante pode nos surgir quando menos esperamos. Esta tese é

também resultante desta forma de atenção e captura, que não necessariamente precisa fazer

cativo(s) seu(s) objeto(s), pois sabe que eles deixam marcas, muitas delas intransponíveis. Mesmo

assim me parece importante ainda, como uma conclusão anti-apoteótica desta Performance como

texto, escrita como pele, contar sobre dois outros pedaços dos percursos da tese: o primeiro, é um

poema do chileno Oscar Hahn, intitulado “Televidente”, publicado em 1986111, que passou alguns

meses copiado como um lembrete para mim mesma na tela do computador, enquanto este trabalho

era redigido. O poema, que me pareceu desde a primeira leitura de grande interesse para a pesquisa,

tanto por ser um atravessamento em relação à obra de Andy Warhol, quanto a todo o contexto da

tese, quase acabou “viúvo”, tal qual as palavras ou frases que “sobram” de um dado texto em

uma dada página (chamadas “viúvas” no vocabulário da programação visual de publicações). Tendo

finalmente achado seu lugar, trago-o agora:

Aqui estou outra vez de volta

a meu quarto em Iowa City

enquanto sorvo meu prato de sopa Campbell

em frente à TV desligada

a tela reflete a imagem

da colher entrando em minha boca

E sou anúncio comercial de mim mesmo

O segundo: gostaria de explicitar porque dedico esta tese também aos idiotas (segundo escreveu

Julio Cortázar). Reforçar a importância de Cortázar no desenvolvimento deste trabalho é algo pri-

mordial, que faço agora “at last, but not least”: tanto a leitura do livro “A volta ao dia em 80 mundos

– Tomo I”112 (originalmente publicado em 1967), quanto a “Prosa do Observatório”113 (que teve sua

primeira publicação em 1972), citado como o ‘livro-encontro’ no fragmento umidade relativa do ar

(p.47), foram referenciais para a realização da tese. O contato com estas obras durante a pesquisa

foi bastante fecundo, não apenas por me permitirem observar as possibilidades de aproximação
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Aqui estou outra vez de volta

a meu quarto em Iowa City

enquanto sorvo meu prato de sopa Campbell

em frente à TV desligada

a tela reflete a imagem

da colher entrando em minha boca

E sou anúncio comercial de mim mesmo

que não anuncia nada para ninguém

111  A tradução aqui adotada é a publicada no caderno “Prosa” do jornal O Globo, em 30/03/13, realizada por Carlito Azevedo

112  A edição do livro utilizada é: Julio Cortázar, “A volta ao dia em 80 mundos – Tomo I”, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2010. Conforme defende
Graciela Batarce Barrios no texto “La vuelta al día en ochenta mundos: �La teoría del camaleón”, disponível no link http://www.scielo.cl/pdf/actalit/n27/art11.pdf
(acessado em 31/05/13), este livro “se caracteriza pela co-presença, no mesmo espaço textual, da palavra e da imagem” (tradução minha).

113  Julio Cortázar, Prosa do Observatório, São Paulo, Perspectiva, 2005. Neste livro, o autor também entremeia textos e imagens (desta vez fotografias em
preto e branco tiradas por ele próprio).



não-ilustrativa entre texto e imagem adotadas pelo escritor, mas principalmente, pela potência

poética de seus escritos terem me atravessado. Acredito, como Cortázar, que “Você tem que ser

realmente idiota para”114, estar intensivamente no mundo, ser artista e escrever uma tese, espe-

cialmente esta aqui. Portanto, se restar alguma curiosidade acerca de mais detalhes em torno

destas afirmações finais e de minha dedicatória, aconselho que se busque, com atenção, o

apêndice anexado a este trabalho.
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EBA/UFRJ, 2007
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Doutorado, ECA-USP, 2008
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LUCAS, Renata. Visto de dentro, visto de fora, Tese de Doutorado, ECA-USP, 2008
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grama de Pós-graduação em Geografia da UFMG, 2009

PRECIOSA, Rosane. Rumores discretos da subjetividade, Tese de Doutorado, Núcleo de Estudos da

Subjetividade da PUC-SP, 2002 

SÁ, Alexandre. Nós (entre a palavra e a imagem), Tese de Doutorado, PPGAV-EBA/UFRJ, 2011
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Apêndice

Transcrição dos poemas caligrafados para a série feito a mão (pp.15-23)

p.15

Letra 

página

Luz 

olho

veja agora 

o que quiser

p.16

Lá

onde estou

Lá

onde você está

Lá

onde o giro faz

de dois, um

ou três

p.17

Com riscos feitos 

pelo lápis

Aproximando-os um a um

Fazemos juntos

desenho ou poesia

p.18

Amanteigado sinthoma

Precipita

Na tez e na letra

feito tatuagem

ao revés

192



p.19

Apesar da dor

dança e ri

e deixe-os atravessar (mesmo que lhe rasguem a pele)

a criança 

e o camelo

p.20

Como dizer o nome 

do que não se cabe nomear

p.21

Isto não é um pensamento

mas dele pode ser:

um desenho esboçado

uma captura cifrada

uma grafia (com ou sem luz)

PENSAMENTOGRAFIA

p.22

Quarta pessoa do singular:

Nó

Mundo, nós, emaranhado

É nós

p.23

E se...

Os poros, todos, da cabeça aos pés fossem câmeras que registram as imagens ao redor?

E se...

A escrita fosse mesmo um dispositivo que registra a posteriori transforma, atravessa, dá espaço a

todas aquelas imagens que eu quis mas não pude reter na superfície fotográfica?

Créditos das fotografias: Ricardo Basbaum (p.65,97-101,197), Camila Rocha (p.68 e 69),  Yiftah Peled (p.89), Julio

Callado (p.96), Marilá Dardot (p.147); Jorge Menna Barreto (p.151), João Modé (p.155), Mayra Martins Redin (p.157)
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Você tem que ser realmente idiota para

Há anos percebo e não me importa, mas nunca me ocorreu escrever porque a idiotice me parece

um assunto muito desagradável, especialmente se é o idiota quem o expõe. Pode ser que a palavra

idiota seja pesada demais, mas prefiro servi-la de uma vez e bem quentinha no prato ainda que os

amigos a achem exagerada, em vez de empregar qualquer outra como bobo, leso ou retardado

para depois os mesmo amigos considerarem insuficiente. Na realidade não há nada de grave nisso

mas ser idiota deixa a gente totalmente isolado, e por mais que tenha suas coisas boas é evidente

que por vezes há uma espécie de nostalgia, um desejo de atravessar para a outra calçada onde

amigos e parentes estão reunidos numa mesma inteligência e compreensão e se esfregar um pouco

neles para sentir que não há diferença apreciável e que tudo va benissimo. O triste é que tudo vai

malíssimo quando você é idiota, por exemplo no teatro, eu vou ao teatro com minha mulher e um

amigo para ver um espetáculo de mímicos tchecos ou bailarinos tailandeses e assim que a sessão

começar certamente vou achar que tudo é uma maravilha. Eu me divirto ou me emociono enorme-

mente, os diálogos ou os gestos ou as danças me chegam como visões sobrenaturais, aplaudo até

machucar as mãos e às vezes saem lágrimas dos meus olhos ou caio na risada até quase fazer xixi,

e fico contente por estar vivo e ter a sorte nessa noite de estar no teatro ou no cinema ou numa

exposição de quadros, em qualquer lugar onde pessoas extraordinárias estão fazendo ou mostrando

coisas que jamais tinham sido imaginadas antes, inventando um lugar de revelação e de encontro,

algo que nos lava dos momentos em que só acontece o que acontece o tempo todo.

De maneira que fico deslumbrado e tão feliz que quando chega o intervalo me levanto entusias-

mado e continuo aplaudindo os atores, e digo à minha mulher que os mímicos tchecos são uma

maravilha e que a cena em que o pescador joga o anzol e se vê um peixe fosforescente avançando

à meia altura é absolutamente inaudito. Minha mulher também se divertiu e aplaudiu, mas de re-

pente percebo (esse instante tem algo de ferida, de buraco rouco e úmido) que sua diversão e seus

aplausos não foram iguais aos meus, e além do mais quase sempre está conosco algum amigo que

também se divertiu e aplaudiu mas nunca tanto como eu, e também percebo que ele está dizendo

com grande sensatez e inteligência que o espetáculo é bonito e que os atores não são ruins, mas

naturalmente não há muita originalidade nas ideias, sem falar que as cores do vestuário são

medíocres e a concepção bastante corriqueira e coisas e coisas. Quando minha mulher ou meu amigo

dizem isto – dizem amavelmente, sem nenhuma agressividade – eu entendo que sou um idiota, mas

o problema é que esqueço disso cada vez que me maravilho ante alguma coisa, de modo que a

queda repentina na idiotice vem como a rolha que passou anos no porão acompanhando o vinho

na garrafa e de repente plop, um puxão e pronto, é só uma rolha. Eu gostaria de defender os mímicos

tchecos ou os dançarinos tailandeses, porque os achei admiráveis e fui tão feliz com eles que as

palavras inteligentes e sensatas dos meus amigos ou da minha mulher me doem debaixo das unhas,
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e olha que entendo perfeitamente que eles têm toda razão e o espetáculo não deve ser tão bom

quanto eu pensava (mas na realidade não pensava que fosse bom nem ruim nem nada, simplesmente

era transportado pelo que estava acontecendo como idiota que sou, e isso me bastava para sair e

andar a esmo por onde gosto de andar toda vez que posso e posso tão pouco). E jamais pensaria

em discutir com minha mulher ou meus amigos por que sei que eles têm razão e na realidade fizeram

muito bem em não se deixar tomar pelo entusiasmo, pois os prazeres da inteligência e da sensibili-

dade devem nascer de um juízo ponderado e sobretudo de uma atitude comparativa, basear-se como

disse Epicteto no que já se conhece para julgar o que se acaba de conhecer, porque isto e nenhuma

outra coisa é a cultura e a sofrosine. Não quero discutir com eles de maneira nenhuma e no máximo

me limito a afastar-me alguns metros para não ouvir o resto das comparações e os juízos, enquanto

procuro conservar as últimas imagens do peixe fosforescente que flutuava no meio do palco, mas

agora minha memória se vê inevitavelmente modificada pelas críticas inteligentíssimas que acabo

de escutar e não me resta outro remédio senão admitir a mediocridade do que vi e que só me en-

tusiasmou porque eu aceito qualquer coisa que tenha cores e formas um pouco diferentes. Retomo

a consciência de que sou idiota, de que qualquer coisa basta para alegrar minha reticulada vida,

então a lembrança do que adorei e desfrutei nessa mesma noite se embaça e se torna cúmplice, à

obra de outros idiotas que ficam pescando e dançando mal, com roupas e coreografias medíocres

e é quase um consolo mas um consolo sinistro o fato de sermos tantos os idiotas que nessa noite

se encontram nessa sala para dançar e pescar e aplaudir. O pior é que dois dias depois abro o jornal

e leio a critica do espetáculo, e a critica coincide quase sempre e até com as mesmas palavras com

aquilo que tão sensata e inteligentemente minha mulher ou meus amigos viram e disseram. Agora

tenho certeza de que não ser idiota é uma das coisas mais importantes na vida de um homem, até

que pouco a pouco vou me esquecendo, porque pior é que afinal esqueço, por exemplo acabei de

ver um pato nadando num dos lagos do Bois de Bologne, e era de uma beleza tão maravilhosa que

não pude deixar de ficar de cócoras junto ao lago e permanecer não sei quanto tempo olhando

sua beleza, a alegria petulante de seus olhos, aquela dupla linha delicada que seu peito corta na

água do lago e que vai se abrindo até perder-se na distância. Meu entusiasmo não nasce apenas

do pato, é uma coisa que o pato cristaliza de repente, porque às vezes pode ser uma folha seca

balançando na beira de um banco, ou um grou alaranjado enormíssimo e delicado contra o céu

azul da tarde ou o cheiro de um vagão de trem quando você entra e tem bilhete para uma viagem

de tantas horas e tudo vai acontecendo prodigiosamente, as estações, o sanduíche de presunto, os

botões para acender e apagar a luz (uma branca e outra violeta), a ventilação regulável, tudo isso

me parece tão bonito e quase tão impossível que estar aí ao meu alcance me enche de uma espécie

de salgueiro interior, de uma verde chuva de delícia que não deveria terminar nunca mais. Mas

muitos me disseram que meu entusiasmo é uma prova de imaturidade (querem dizer que sou um

idiota mas escolhem as palavras) e que não é possível se entusiasmar assim com uma teia de aranha

que brilha ao sol, porque se você incorre em semelhantes excessos diante de uma teia de aranha
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cheia de orvalho, o que vai sobrar para a noite que encenarem king lear? Isto me surpreende um

pouco, porque na realidade o entusiasmo não é coisa que se gaste quando você é realmente idiota

ele se gasta quando você é inteligente e tem sentido dos valores e da historicidade das coisas, de

maneira que por mais que eu corra de um lado para o outro no Bois de Bologne para ver o melhor

pato, nada me impedirá de dar enormes pulos de entusiasmo nessa mesma noite se gostar da voz

de Fischer Dieskau. Agora que penso no assunto a idiotice deve ser isto: poder se entusiasmar o tempo

todo com qualquer coisa de que você goste, sem que um rabisco numa parede possa ser desprezado

por causa da lembrança dos afrescos de Giotto em Pádua. A idiotice de ser uma espécie de presença

e recomeço constante: agora gosto desta pedrinha amarela, agora gosto de L’anne dernière à Marien-

bad, agora gosto de você, ratinha, agora gosto dessa incrível locomotiva bufando na Gare de Lyon,

agora gosto desse cartaz rasgado e sujo. Agora gosto, gosto tanto, agora sou eu, reincidentemente

eu, o idiota perfeito em sua idiotice que não sabe que é idiota e goza perdido no seu gozo, até que

a primeira frase inteligente o devolva à consciência da sua idiotice e o faça ir pressuroso buscar um

cigarro com mão desajeitadas, olhando para o chão, entendendo e às vezes aceitando porque um

idiota também precisa viver, claro que até outro pato ou outro cartaz, e assim sempre.
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tese realizada em São Paulo e no Rio de Janeiro, entre 2009 e 2013. 
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