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Mergulhos Poéticos: entremeios

Entremeios I

Esse ensaio é um dos desdobramentos do projeto Mergulhos Poéticos: Debates sobre inserções  
dos artistas contemporâneos brasileiros.   O Mergulhos Poéticos foi contemplado pelo edital 
Conexão Artes Visuais MinC/Funarte/Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. 
O mote do projeto é a experimentação sobre modos de produção de conhecimento em artes 
visuais. Para esse experimento foram convidados dez artistas com formas de atuação diversas 
para participar de uma residência ocorrida entre 29 de abril e 10 de maio de 2013 na Praia de  
Pirangi,  nas  proximidades de Natal  no Rio  grande do Norte.  Cada dia  um artista propôs e  
conduziu uma conversa com o grupo em torno de seus modos de inserção no sistema das 
artes. Esses modos de inserção compreendem os seus entendimentos sobre arte, como lidam 
com as instituições, formas de colaboração e produção coletiva de trabalhos, com o público, e  
alguma dimensão política no que realizam. O projeto também se desdobrou até agora no vídeo  
Mergulhos  poéticos:  diários,  como  uma  espécie  de  registro  afetivo  sobre  o  cotidiano  da 
residência  e  no blog  http://mergulhospoeticos.wordpress.com,  que  continua  aberto  para  a 
colaboração entre os artistas e demais interessados em (des)continuar as conversas.

Para esse ensaio não tivemos a pretensão de um panorama dos acontecimentos, mais do que 
de uma construção fragmentada partindo do que os artistas comunicaram. Esses fragmentos 
também se  alimentam em parte  pela  nossa  própria  experiência  presencial  e  em parte  na 
revisão dos áudios e imagens gravados durante a residência para a realização do vídeo. Assim 
essa escrita seguiu por algumas memórias reinventadas que se tramam em espaços narrativos  
que  chamamos  de  Entremeios.  Entremeios  são  intermédios,  intervalos  entre  o  que 
experimentamos  e  o  que  comunicamos,  que  em  potência  deixam  brechas  para  tramas 
subjacentes. Neles se encontram algumas transcriações das fulgurâncias dos artistas nos dias 
de  Pirangi,  lampejos  de  pensamento  e  ações  que  tangenciam  três  campos  atratores 
recorrentes nos discursos e práticas acontecidos durante a residência. Um campo sobre a arte  
e suas significâncias, na tentativa de compreender algumas de suas produções de sentido e a 
arte como uma linguagem expandida nos limites da comunicação e da expressão. Um campo 
sobre o binômio arte e vida, pensando os modos de produção de conhecimento em artes, o 
entendimento dos processos e as formas de realização dessa conexão tão falada e desejada 
entre  arte  e  vida.  Um  campo  entre  arte  e  política,  margeando  as  especificidades  dos 
posicionamentos dos artistas, e pensando o entendimento da política a partir dos processos de  
subjetivação  como  possibilidades  de  dobras  sócio-políticas,  como  na  contribuição  para  a 
formação de imaginários dos outros em contextos sociais.  

A  produção  de  conhecimento  no  campo  das  artes  visuais  muitas  vezes  se  dá  fora  dos 
ambientes estabelecidos para a sua ocorrência. Ela pode acontecer, por exemplo, a partir de 
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situações cotidianas que levam o artista a se deparar com alguma questão que vai reaparecer 
de uma forma singular no seu trabalho. E essa reaparição não repercute somente na obra, 
podendo se desdobrar nas várias dimensões do trabalho do artista e, inclusive, sobre como ele  
lida  com  as  instâncias  de  institucionalização  seja  museus,  galerias,  editais,  considerando 
também a institucionalização do trabalho na relação com o público. Nesse espectro narrativo 
sobre a abrangência do trabalho em arte, a experiência cotidiana na residência em Pirangi  
poderia conduzir a um pensamento crítico que abrange uma dimensão política, entendida a 
partir  dos  processos  de  subjetivação  coletivos,  sobre  o  campo  de  atuação  artístico.  Foi 
testando essa possibilidade que pensamos num modelo informal para as conversas, amparado 
na convivência cotidiana e nas refeições. Consideramos uma perspectiva de experimentação de 
espaços  não  legitimados  para  o  debate,  em  circunstâncias  informais,  abertas  aos 
acontecimentos e à produção coletiva de conhecimento. Quando a comida parecia o pretexto 
do encontro, o mote clássico da conversa, quando já nos havíamos por lá, de boca cheia o 
pretexto foi o deslocamento espacial, e cada qual propôs seu percurso: no mar, no trapiche, no  
cajueiro, nas dunas, na cidade, nos amiúdes da casa, na varanda, na garagem, no bar da praça e 
para fora dali. Foram rotas, desvios e fugas de um tema dominante? A fratura de qualquer  
modelo? Tentativas de se colocar os espaços em transe e de marcar algumas diferenças?

Entremeios II -  arte e suas significâncias 

Ranhuras antecedentes

No  interstício  da  miragem,  entre  o  sol  escaldante  e  o  mar,  víamos  surgir  na  praia  uma 
motocicleta  150  cc  levantando  areia  em  nossa  direção.  Quase  todos  os  participantes  do 
Mergulhos chegaram à Praia de Pirangi vindos de avião de partes distintas do Brasil. Mas Solon 
Ribeiro  aportou  de  motocicleta  na  aderência  corporal  do  tempo  com  o  deslocamento 
geográfico. Como já dizia aquele mameluco, camelô de profissão que vendeu para ele o livro 
de história Jogos Indígenas do Brasil, para quem o tempo de vôo não corresponde ao tempo de 
chegada do espírito, era preciso aderir ao tempo para soltar o verbo. Ele subiu o nordeste até o  
Rio Grande do Norte vindo do interior de Minas Gerais durante dias, chegou na garupa da 
moto pilotada por uma moça, com um capacete antigo e óculos de proteção, marcando poeira 
no rosto.  Era sua máscara de guerrilha.  Não veio em linha reta.  Partindo da discussão das 
imagens, a moto seguia desenhando na praia as primeiras inscrições de um alfabeto turvo 
atualizado que assume alguma crueldade lançando areia em quem estava tomando sol  no 
lombo.  Solon  desce  de  terno  da  garupa,  se  livra  do  suor,  se  apruma  elegantemente  e 
apontando o dedo na sua cara, isso mesmo, na sua cara leitor,  afirma esse alfabeto te encara 
com olhos atravessados e diz: “E tu?...”

Foi essa a partida eleita. O primeiro transe para minutas de significâncias.  Poderíamos nos 
deter sobre tudo aquilo que passa pelos buracos das redes significativas, sobre as coisas que  
passam a ter nome porque não damos conta quando extrapolaram limites pré-estabelecidos,  
aqui vamos reduzir  esses acontecimentos à arte,  desconfortável nas tramas dos privilégios.  
Apostando no risco do desentendimento, ele continuava a cantarolar: “Eu quero o branco!...”  
Foi seu amigo Burroughs quem tratava a linguagem como um vírus extra-terrestre que entrou 
em simbiose com o homem,  e para  quem era  urgente liberar  a  potência  viral  da  palavra. 
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Liberada, a palavra seria capaz de produzir efeitos imediatos na realidade. Algum atavismo 
evocado dessa condição enquanto ele continuava: “Eu quero pedra!...” E dançava se lançando à 
frente como quem prenunciava e incitava alguma insurreição coletiva. Nesse instante choveu 
pedras dentro da residência. Estilhaços de vidros quebrados. Talvez o vírus da palavra tenha 
vindo de algum asteróide e entrado como um pó fino pelas vias nasais dos homens, ao menos 
aqueles que estavam por ali. 

Solon nos convidou para um debate com cinema e névoa de fumaça na garagem da residência.  
Apresentou seu filme  “Perdeu a Memória e Matou o Cinema”.  Um filme feito a partir  da 
apropriação  e  projeção  espacial  da  coleção  de  fotogramas  de  seus  antepassados.  Com 
aproximadamente 20 minutos de duração, o vídeo apresenta sobreposições de fotogramas do 
cinema clássico americano em diferentes superfícies e locais. Lança pedras nas imagens como 
procedimento  arcaico:  pré-histórico,  ou  seja,  antes  de  um  modelo  de  invenção  de  uma 
realidade encadeada e factível. Antes de qualquer verdade artística anunciada. A voz em  off 
gutural é do Paulo César Pereio. Voz rouca e curtida que devolve pela garganta a virulência. 
Evocação de algo de fora, extra-terrestre, dos meios da linguagem. Falou como estas imagens 
são alteradas pelo meio na qual são projetadas, seja nos ambientes da sala de cinema do seu 
avô, no corpo de uma mulher dançando ou nas carnes cortadas em um frigorífico. O debate  
margeava questões sobre o poder de sonho que o cinema nos roubou, a colonização ideológica  
pela  imagem  e  a  arte  como  estratégia  de  guerrilha  imaginária.  Mas  seria  seu  filme  uma 
sobreposição de imagens para produzir alguma liberação viral, formas de liberação da própria  
imagem, seu rompimento como linguagem? Retomando seu amigo Burroughs com seu método 
de Cut-up  com a dissociação e remixagem de imagens e sons, a liberação do vírus da palavra  
alteraria  dinâmicas  locais,  fecharia  instituições,  colocaria  fogo  em  edificações,  produziriam 
protestos  e  pânico  coletivo  nas  ruas.  Enlouqueceria  os  meios  liberados  e  os  sujeitos 
desavisados. Então as imagens teriam esse poder de ser alteradas e de ser alterantes. Sem 
querer chamou seu amigo à prova. No outro dia projetou o filme em um bar localizado na 
praça central de Pirangi no intervalo entre o jogo de futebol. Fogo à vista? 

Não  víamos  aquelas  imagens  como  metanarrativas  mais  do  que  como  esgarçar  algumas 
dependências visuais. Um puxão de língua. A partir do momento que a obra fez falar, algum Eu 
pode falar o que esse Eu desentendido quiser ou conseguir. “E tu?...” Espectro de espectador.  
Nada  a  declarar  e  sobrou  para  o  artista.  Algum  sentido  de  comunidade  no  limbo  das  
significâncias?  Sobre  o  agrupamento  dos  artistas,  um  próprio  Solon  reativo  dizia  que:  “É 
preciso respeitar o Ego do outro”. Respeitar a diferença expressa nas figuras singulares, e isso 
não necessariamente porque são artistas para coincidir  nas diferenças expressas. Então ele 
propõe deixar de lado a máxima redentora de que “todos são artistas” para pensar que alguns  
são obras de arte de um Museu Invisível, o MI. Mas não se trata de objetivação mais do que 
uma fissura crítica na relação sujeito-objeto. Foi assim que ele “Perdeu a memória” e daí em 
diante foi  o atravessamento da obra  realizada nesse museu:  O homem e a barata.  Desvio 
kafkiano para a visualidade atacada: um homem na banheira com o pênis ereto com a glande 
para fora d’água, nela uma barata que deve ser cuspida pelo sêmen desse homem.  Obra 
realizada e  aqui  “o artista  já  é  o  gozo”.  Ele  jaz  no gozo.  Outra  imagem germinal  e  risível.  
Liquidez  anunciada  sobre  um  capitalismo  avançado  como  dimensão  política  longínqua.  A 
memória biológica do sêmen que é o artista, mas ainda um coro dissonante inumano entoa “eu 
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quero pedra”, essa memória mineral transfigurada em artista. Vírus retirado de sua condição 
simbiótica. Liberado no meio. Avançando sobre os outros. É o incomum que vem à pedradas 
pelo vento.

Conversas mediúnicas 

Pensemos nessa névoa púrpura suspensa. Solon cantava ao fundo: “Jimi, cadê você”. O meio da 
arte entre o trabalho que é processo e o outro cuja poeira adentra os olhos. Nesse limiar, o 
acontecimento virtual, um campo de espera, de cegueira irritante, de indefinição. Quando esse  
médium espacial fica explícito como campo dos possíveis, ele é um crepúsculo, um limite entre 
o céu e a terra, um dentro e um fora, um em cima e em baixo. Como ele se dispõe entre o meio  
ele desenha uma membrana, uma passagem, um espaço que o outro de olhos irritados tateia. 
Espaço fadado à sua irresolução, mesmo se for o caso de uma síntese neutra, sem progresso.  
Como o tropeço que é um mergulho. Estamos lidando com espacialidades alterantes e com a 
experimentação  de  estados  alterados.  Ressoar  esse  meio  para  outros  corpos  produziria 
alterações neles ou mesmo outros aparecimentos dessas espacialidades? Aconteceria como 
uma espécie de reiteração da suspensão? Pulverizações?

Durante as duas semanas dos debates ocupamos o primeiro andar de uma casa defronte à  
praia. O fundo da casa era a sua frente na medida em que dava para a praia numa seqüência a  
partir da varanda que continuava na areia, no mar e no limite do horizonte que definia o céu.  
Um meio confortável na continuidade horizontal para os participantes experimentarem sem 
muitos  riscos.  Alguma  lisura  para  nossas  ego-trip’s.  Mas  como  aquela  névoa  viral  já  fora 
liberada,  acometiam  desconfortos.  Talvez  tenha  sido  por  um  desses  que  Waléria  Américo 
admirava  o  silêncio.  Preparava  a  sua  fala  num  transe  sutil.  Conversas  mediúnicas, 
discursividades  sobre  os  meios  de  realização  em  artes.   Chegada  a  hora  crepuscular  ela  
convidou os participantes para uma conversa na varanda. Mas era a varanda do segundo andar 
da casa, um espaço que não freqüentávamos e que num sentido muito imediato confrontava 
com a continuidade da zona de conforto que havíamos estabelecido. A continuidade espacial  
acabara de ser cindida. Bastava esse breve deslocamento para o pó fazer o seu efeito. Waléria 
derivou uma fala em transe sereno sobre as questões do seu trabalho ora centrada no corpo 
suspenso nesse campo ora em sua travessia numa perspectiva colaborativa, o que lemos como 
chamados para ocupações impróprias.

Concentremos  na  travessia  como  forma  de  desdobramento  do  seu  trabalho  quando  ela 
expressa na sua fala um desejo de colaboração. Ela faz uma proposição para a colaboração que 
realimenta o campo como potência inaugural para imaginários. Não existe uma intenção clara 
sobre os modos de se colaborar, mas faz a passagem no campo explícito para o outro obrar.  
Nesse  sentido  a  aparente  neutralidade  do  campo,  seu  silêncio  próprio  comunica  uma 
inquietude. Como se a partir da disposição do outro no trabalho de Waléria, ele já não pediria  
formas interpretativas mas uma imersão que levaria o outro a outras formas de  reverberação 
de campos abertos. Como se colaborar no trabalho fosse realizar um campo aberto. Assim o 
seu  trabalho  é  também alterante  e  alterado.  Mas  quando se  faz  outro  qual  o  sentido  do  
desdobramento,  ou  que  fio  mínimo  ainda  garantiria  falarmos  de  desdobramentos  de  um 
campo aberto? Seriam, talvez, garantidas nas matérias expressivas arranjadas e dinamizadas 
em  espacialidades.  Desdobramento  do  trabalho  como  evidências  de  deslocamentos  e  de 
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alterações. O que é, então, essa espécie de  colaboração numa estância de produção que o 
trabalho em sua materialidade expressiva fica deslocado na realização de outro? Ou voltando à 
poeira de Solon, quem nomeia o quê quando a linguagem foi liberada em sua potência viral? 
Ou de modo mais simples, antevemos uma problemática sobre o tanto que nos dispomos na 
relação poder-saber quando se trata de colaborações nos trabalhos de artes. Nos parece que a 
partir daí podemos conversar  sobre as dimensões políticas das nossas opções. Ou ao menos  
sobre o quanto nossas afecções falam de nossas disposições políticas. Para tanto, talvez, seria  
preciso outro movimento, tentar olhar para esse campo aberto numa perspectiva distanciada, 
atravessá-lo se fazendo outro.

A poeira baixada

Quando  a  poeira  baixava  tornava-se  visível  algumas  formas  inscritas.  Aqui  o  esforço 
interpretativo  ainda  é  incomodado.   Estávamos  na  sala  da  casa  enquanto  Tininha  Llanos 
martelava uma máquina de escrever sem muita pretensão numa espécie de fluxo maquínico 
percussivo. A descrição seria onomatopéica. Mas enquanto ela escrevia, ela inscrevia alguns 
traços de um cotidiano compartilhado. Todos os dias uma página rasurada de uma crônica 
subjetiva sobre o cotidiano da residência. O próprio modo de produção da escrita, com várias  
sobreposições  de  teclas  no  embaralho  do  mecanismo  da  máquina  de  escrever,  denotava 
alguma dificuldade de leitura. Algumas palavras borradas, tentativas e esforços cognitivos. Essa 
dificuldade se faz imagem da tentativa de narrar os acontecimentos singulares nos dias de 
Pirangi. Essas passagens do texto para a imagem-texto abrem para outras formas de inscrição 
pelas quais se manifestam o viral da linguagem liberado? Ao mesmo tempo existiria alguma 
conexão entre a tentativa de criação coletiva e a abertura significativa? Quais são as produções  
de sentido e de campos colaborativos que irradiam daí? Vamos ativar um campo aberto e as  
significâncias são desdobramentos desses acontecimentos. As pessoas que passam por ali se 
inscrevem. Escrita cruel como dizia Nietzsche. Sem risco não é possível a linguagem. É uma 
forma  de  colaboração  intensa,  sem  acordos,  estabelecendo  relação  de  conexões  onde  as 
pessoas se co-responsabilizam pelos fragmentos. Tininha resgata uma prática centenária de 
escrita semi-automática que diz de um chamado para a colaboração. Tenta alguma resposta  
poética, sobre a própria formação da obra coletiva que via em Pirangi. Reinventou a escrita 
como forma de estabelecer alguma forma de coletividade.  Sintoma de que a produção coletiva  
de sentidos tem a ver com o automatismo entendido como uma liberdade bem prática, ou 
seja, uma opção e uma decisão diante de um conjunto de intensidades, diante de um devir 
experimentado. E isso se alastra desde as práticas e discursos modernistas de coletivismos até,  
por  exemplo,  a  extenuante  tentativa  de  aproximação entre  arte  e  vida  que  se  estabelece  
atualmente em certas tentativas artísticas.

Foi avançando sobre seu empenho de escrita que ela ultrapassou a fala na proposição de uma 
prática coletiva. Ela convidou os participantes com farinha e água para fazer massa de pizza  
durante sua conversa, ou como dizia o Hélio: “nem água, nem tóxica”. Na prática gastronômica  
Tininha reunia os participantes e de algum modo atualizava a nossa perspectiva inicial das 
refeições como pretextos para iniciar uma interlocução. Enquanto os artistas colocavam a mão 
na massa e absorviam esse entre-dois “nem água, nem tóxica” alimentar, sua fala induzia às 
pesquisas recentes que tem realizado com os demais integrantes do GIA sobre um compositor 
ainda obscuro na música brasileira: Evaristo Almeida. Segundo Tininha, pouco se sabe desse  
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compositor de sambas falecido em fins da década de 90 com idade e origem desconhecidas,  
mas algumas informações nas pesquisas que empreenderam no Rio de Janeiro e em Salvador, 
apontam para  um nomadismo cultural  de  Evaristo,  que  viajou  bastante  pelo  Brasil  e  teve 
encontros musicais com sambistas reconhecidos. Por exemplo, uma coincidência é que ele se 
encontrou no início da década de 70, em Belo Horizonte, com o Lagoinha, outro sambista autor 
do  leitmotiv  corriqueiro  que  impulsionou  esse  projeto:  “malandro  não  cai,  malandro 
mergulha”. Na narrativa de Tininha, o “mergulhador” Evaristo encarnava intensamente a idéia  
tão em voga nas artes visuais  atuais  do artista como viajante.  Várias de suas composições 
garimpadas pelo GIA traçam uma correspondência entre arte e vida e são indissociáveis dos  
percursos realizados por ele. A sua própria trajetória de vida indicia a aproximação entre arte e 
vida, conforme colocou Tininha, deriva daí a sua propensão à invisibilidade e a traçar linhas de  
fugas dos campos instituídos. 

Entremeios III  - arte e vida: modos de fazer e de renunciar

Excursões discursivas

Breno e Tiago convidaram os residentes para um passeio no maior cajueiro do mundo, cercado 
pela  instituição que o gerencia,  a  entrada é  cobrada e  guias  nos  apresentam a enorme e 
anômala árvore.  A proposta utópica deste passeio foi  empreender uma busca por Tom do 
Cajueiro. Um desencontro temporal, pois o Tom que se buscava tem 10 anos em 1995. Adulto  
ele já não nos interessa, a não ser pelos rumos previsíveis que sua vida tomou. Buscava-se um  
Tom menino que ficou famoso na década de 90 por reproduzir fielmente o texto dos guias do  
maior cajueiro do mundo. Na época, o discurso do guia turístico incluía termos botânicos e 
científicos,  que  encantavam  o  público  ao  se  pronunciarem  na  boca  de  um  menino.  
“Fitoteratológico” era repetido sem engasgo pelo jovem guia. Incrível ironia que leva o discurso  
biológico a invadir âmbitos discursivos tão diversos como o turismo e a filosofia; pois, neste 
mesmo  encontro,  o  rizoma  deleuziano,  uma  inserção  biológica  em  campos  filosóficos,  foi 
trazido à tona para tematizar  a relação entre a arborescência e o rizoma, que no caso do 
cajueiro em  questão,  corporificam-se  na  mesma  planta.   A  arborescência  concentra,  nos 
termos desta reflexão, a forma simbólica de estruturas hierárquicas funcionais, com programas 
e procedimentos previamente determinados segundo um modelo vigente de (re)produção de 
conhecimento; enquanto no rizoma encontramos uma metáfora botânica para sugerir outros 
processos de produção de conhecimento, construídos a partir de atravessamentos e conexões 
discursivas. O jovem Tom caíra nas tramas de um discurso reprodutivo, ganhando certa fama às  
custas da sua ingenuidade e encontrando aí possibilidades de melhorar a vida da sua família.  
Cruel programa que assaltou sua infância em nome de uma promessa jamais cumprida, pois 
apesar de seu insólito potencial como figurante discursivo, Tom não foi além de uma previsível 
carreira de vereador. Voltamos então ao maior cajueiro do mundo, localizado em Pirangi, onde  
acontecia  o  Mergulhos  Poéticos.  Este  projeto,  que  se  localiza  a  meio  campo  entre  as 
residências artísticas e os seminários acadêmicos, tinha como objetivo  pretextual  discutir os 
modos de inserção dos artistas contemporâneos nos sistemas das artes, conforme palavras de 
Breno “não estamos aqui para produzir um conhecimento prévio, formatado em um texto, um 
catálogo,  ou  em  outros  modelos  já  dados  pelo  próprio  sistema  das  artes”.  Fomos  todos 
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reagentes do mesmo experimento, reunidos na busca por formas alternativas de produção de 
conhecimento,  de  onde  reagimos  todos  diferentemente,  então  como  comunicar  nossas 
experiências singulares? Sob o céu institucional da Funarte e o chão rizomático de Pirangi, fica  
uma pergunta aos artistas: qual seu posicionamento dentro deste labiríntico cajueiro?

A arte do salto

No trapiche,  um pequeno rádio  toca  um metal  anos 80.  “Porque  a  arte  tem que  ser  um  
condomínio fechado?” perguntava Daniel enquanto pescava. Ela sobreviveria fora da água? Na  
sua metáfora, o artista é um pescador que fisga uma mera coisa real e a transfigura em arte.  
Mas no fundo quem é fisgado, se a pescaria acaba quando o pescador desiste, já que os peixes  
continuarão  sempre  lá.  Uma  linha  tênue  anunciada  por  Daniel:  “O  momento  da  pescaria 
acontece  quando  dois  seres  de  limites  opostos  tentam  se  conectar.  Pensei  no  mergulho 
invertido, quem está fora da submersão é quem mergulha, mas quem está submerso quando 
mergulha, salta”. Quem mergulha, salta. Esta frase nos faz lembrar do Salto no Vazio de Yves 
Klein, cuja imagem fotográfica foi suporte para a produção do logotipo do Mergulhos Poéticos, 
não por mera coincidência,  mas porque o esvaziamento das  representações artísticas,  dos 
espaços, da pintura, da fotografia, da música, indicia certa crise conteudista da arte; de onde se  
abre uma fissura através da qual a arte escoa para procedimentos mais processuais e próximos  
à  dinâmica  da  vida.   As  formas  de  realização  da  arte  contemporânea  são  algo  como um 
princípio ativo da trajetória do artista e a esse processo se agregam os seus desenhos, imagens,  
registros, textos. Esses elementos que tomamos como obra porque são comercializáveis muitas 
vezes são vestígios, restos, subprodutos de uma obra ampla e difusa que poderíamos chamar 
de trajetória do artista. O princípio ativo de Ives Klein é o seu vazio; e sua trajetória um salto-
mergulho entre arte e vida.  A arte é processual  quando ela se faz por meio de trajetos e  
quando o artista torna-se o projétil de sua ideia.  A obra não sendo mais o produto final de um  
modo de produção pré-definido mas o próprio modo de produção, assim não podemos separar 
com clareza a obra do artista e sua inserção. Se a obra se faz através de um campo de relações,  
o artista se insere na medida em que produz  relações. No âmbito das práticas artísticas que 
relacionam modos de produção em arte com modos de viver, a vida do artista torna-se sua  
própria inserção. Inserir-se se faz vivendo e viver é inserir-se. O meio da vida é o meio da arte.  
Momento decisivo, abrem-se a portas do condomínio ou trancam-nas de vez. 

Faxina e redes

Graziela e Cleverson tornaram seus posicionamentos explícitos, ainda que não verbalizados. 
Externalizaram  sua  dimensão  política  através  de  proposições  artísticas.  Apesar  de  suas 
diferenças de abordagem, ambos convergiram num ponto que aproxima a atividade cotidiana e  
a  intencionalidade  artística.  Nas  suas  divergências,  coincidem no  único  ponto  em  que  as 
relações humanas no interior da residência determinaram o cerne das suas atuações artísticas.  
É o lar e o escritório se esbarrando pelo corredor. A arte e a vida cotidiana não dando conta do  
quadrado que lhes reservam. Ambos fizeram suas renúncias, mas tome-se nota, renunciar não 
significa resignação. Quando a arte é o interstício que escapa a um programa de orientações, 
pois  o  orientador  estava  ausente,  o  que  sobra  é  trabalhar  a  partir  do  inesperado  e, 
consequentemente, das possibilidades de conflito. Quando a arte esbarra na vida, ela toma 
forma a partir do choque de elementos que se desviaram minimamente dos seus caminhos 
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paralelos.  A arte é um estado de encontro, como já dizia o Bourriaud. Elétrons chocando-se 
com seu núcleo familiar. Também é o encontro de práticas artísticas com práticas cotidianas,  
unidas por  um realismo operatório  como no caso do trabalho de Graziela  que propôs aos 
residentes uma faxina coletiva da residência, com a única regra de não falar de outra coisa 
senão sobre a própria faxina. A regra é a operação artística, a faxina o realismo cotidiano. E 
aqui, ainda dispensa-se a presença do artista. Graziela foi embora antes mesmo que a faxina  
acontecesse.  A  batata  já  estava  assando,  era  só  questão  de  tempo  para  vê-la  queimar.  
Cleverson deu de ombros, deitou na rede, inoperou sua prática artística, deixou que o seu 
próprio dia levantasse suas questões. Mais uma vez o artista ausentou-se de corpo presente.  
Talvez apenas sua presença silenciosa já bastasse para ativar relações eloquentes, pois sem o 
silêncio, a música não seria possível. Renúncias, fugas, ausências e silêncios, palavras-chaves de 
um modo de  fazer  não fazendo.  Mas  também um modo de fazer  a  partir  de  uma rotina  
cotidiana não prescrita, assumida como conjunção discursiva e prática. Ou seja, para quem 
esperava um debate com palavras de início, meio e fim, aconteceu uma espécie de não fazer 
discursivo, o debate não foi organizado. Um  ready-made da arte-vida, pois a forma já está 
pronta, dada na repetição do cotidiano, basta o artista deslocar sua disposição ao nível da arte. 

Entremeios IV - arte e política: transcendências e desvios

Numa terra árida

Benjamin enunciou o posicionamento político do artista na passagem do sec.XIX para o XX, no 
auge do capitalismo industrial, nos seguintes termos: “à indefinição de sua posição econômica 
corresponde a falta de definição  de  sua posição política”. O que Tiago atualiza no auge da 
sociedade de controle na seguinte formulação para sua conversa na residência: “arte e vida é 
muito bom, mas quem vai  pagar nossas contas?” Estreitaríamos a questão nas disposições  
específicas dos artistas nos limites de embate entre a realização e circulação de seu trabalho e 
os posicionamentos políticos imediatos que se desdobram desse movimento de inserção.  Na 
sequência  controversa  da  aproximação  entre  arte  e  política  das  conversas  em  Pirangi,  a 
proposta de Gustavo foi "Como destruir o Sistema Capitalista para evitar o fim do mundo". Um 
adendo. No gesto rápido de finalização do projeto Mergulhos trocamos o “mundo” pela “arte” 
no título de sua proposição. Mais do que para adequar ao modelo de projeto, foi pelo fato de  
acharmos  demasiado  abrangente  e  o  enunciado  um  tanto  redentor.  Aquilo  colocava  em 
questão  nossas  próprias  disposições.  Pensávamos  num  desvio  como  um  gesto  de 
indeterminação  sobre  uma  conversa  por  vir.  Mas  de  fato  o  título  continuava  abrangente 
demais, ainda num suspiro transcendente da superação dialética. Ainda apegado às verdades 
prescritas. O artista começou sua fala assumindo seu título e afirmando seu posicionamento,  
estabelecendo um limite  claro entre  seu entendimento sobre arte e política,  reivindicando 
alguma independência entre eles dizia: “Eu não acredito que a arte é uma esfera, uma escala, 
uma estrutura, ou qualquer outro nome que a gente possa dar, tão essencial  para a sociedade 
a ponto dela ter esta importância para as discussões políticas”. E lança sua questão: “Acho que  
a única coisa que ainda existe debate é: a gente vive num sistema bom ou a gente vive num 
sistema ruim?” Questão ainda abrangente e abstrata demais e que coloca a necessidade de 
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transformação de uma realidade sócio-política  em escala  global  e  desvia  da  disposição do 
artista e de seu trabalho num contexto social.

Se o modelo do intelectual e do artista engajados é um espectro modernista, a sua revisão 
também  se  esboça  desde  lá.  Como  em  idade  avançada  repetia  o  membro  do  Partido  
Comunista  Niemeyer  em  suas  entrevistas,  dizendo  que  arquitetura  não  provoca 
transformações  sociais  e  que  o  importante  mesmo  eram  os  amigos  e  a  vida:  "O 
mais importante não é a arquitetura, mas a vida, os amigos e este mundo injusto que devemos 
modificar." Esse posicionamento holístico libera o artista e sua obra de uma responsabilidade 
macropolítica imediata e co-responsabiliza todos os setores sociais sobre alguma mudança por 
vir.  De fato,  no  caso da arquitetura,  apesar  da  produção do  espaço  ser  definida  por  uma 
dinâmica sócio-política, funcionando mais ou menos a favor das hegemonias em determinadas 
relações de poder, isso não garante totalmente as experiências que podem acontecer ali. Pode 
haver algum exercício de liberdade mesmo numa estrutura prisional. Ou como no processo da 
residência em Pirangi, um espaço bem favorável  para a experimentação e para subjetivações 
coletivas  que  não  se  garantem  exclusivamente  pelas  qualidades  do  espaço.  Porém,  essa 
isenção distanciada para a arte corresponde a uma neutralidade transcendente apoiada numa 
práxis  em  macro-escala  condicionada  às  ideologias  de  transformação  social  que 
responsabilizam entidades abstratas como povo, governos, instituições, partidos pela negativa 
de alguma mudança de interesse mais ou menos comum. Assim, a idéia de um intelectual 
engajado aparece como um fantasma moderno de coerência transcendente: a arte é idealizada 
na sua pureza distante e na isenção sócio-política que deriva daí, e a política é idealizada numa 
luta  em  macro-escala  visando  uma  superação  que  desconsidera  outros  modos  de 
transformação, como os mais imediatos que acontecem em disposições micropolíticas. Noções 
duras que ainda persistem atualmente. 

Durante a conversa com Gustavo foi possível revisitar os modos de pensar as relações entre 
arte e política e traçar algumas argumentações, como colocou Graziela ao artista:  “Ninguém 
aqui está dizendo que você deva colocar elementos de política no seu trabalho, que faça dele 
algo panfletário  ou que o torne menos livre.  Eu acho que as  pessoas que defendem uma 
aproximação entre estas duas esferas, estão falando que a política pode ser mais livre, mais 
imaginativa, pode acontecer de forma menos autoritária, pode ter esta forma de acontecer 
que você está chamando de anárquica, ou seja, que a própria política pode aprender com a  
arte.  Eu  não  estou  defendendo  uma  arte  necessariamente  de  engajamento  social,  
transformadora social, mas ela pode ser transformadora de diferentes maneiras, uma obra que 
fala de amor pode transformar a gente profundamente.  Mas a arte pode aprender com a 
política ou com a vida real  que está excluída da arte e pode fazê-la  ser de maior impacto  
social”. Talvez seja dessa tensão entre o engajamento - compreendido na própria questão entre  
arte e política  - e a experimentação artística que se definam outras políticas, ou ainda alguma 
que se dobre sobre a macro-política de modo visível e tangível num contexto social.

Imaginários dos outros 

Em outro fragmento dessa conversa uma das tópicas repercutia a fala no cajueiro, que quando  
se orientou demasiado para os artistas inibiu ou desinteressou os guias locais. Entre opiniões  
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sobre a não inclusão ou a uma insensibilidade para fazer o outro adentrar nas questões ou  
mesmo de se colocar, comenta Bruno Vasconcelos: “temos que ver se conseguimos situar a 
expectativa  quanto  ao  outro  no  lugar  do  outro,  situar  o  mistério  no  mistério  e  não  em 
descrever o mistério. Falta saber também qual foi a intensidade do acontecido para o outro no 
cajueiro”. Pensemos nos processos inclusivos dados na relação entre prática e discurso, quando 
se  fala  é  para  quem  e  com  quais  interesses?  Mas  também  retomando  Solon:  “E  tu?...”  
Amplificando a conversa nos campos macro-políticos antevemos que um dos estratagemas de 
controle do capitalismo avançado é a organização da babelização na possibilidade de dar voz às  
minorias. Ai a torre única parece que se edifica. Nesse quesito até os artistas são chamados a  
se pronunciar.  Daí as contradições como, de um lado, a exigência da obra em fazer falar o  
público,  tarefa  que  o  crítico  interado  com  os  debates  contemporâneos  nas  passagens  da 
estética para a filosofia da arte vai assumir com alguma naturalidade e, de outro, a exigência  
do artista falar como voz minoritária capaz de estabelecer alguma exegese sobre seu próprio 
trabalho. Como se tivesse alguma verdade a ser desvendada na profundidade desse buraco 
sem fundos. Talvez seja preciso uma capacidade aproximação não cooptada para colocar em 
crise essa torre ou, ao menos, acenar para a evidência da sua impossibilidade.

 Nesse sentido, Bruno Vilela dissemina sua conversa pelos arredores da residência, procura 
outros interlocutores, captura-lhes a voz e a imagem e as retorna à residência. Consegue uma 
questão coincidente com suas inquietudes: como os artistas entendem a repercussão de seus  
trabalhos no campo social  imediato? E  lançado nessa  exterioridade ele  faz  um vídeo com 
depoimentos de  cada artistas  sobre os  trabalhos que realizaram durante a  residência.  Daí 
seguem-se  descrições  no  limite  entre  realizações  concretas  e  realizações  imaginárias. 
Assistindo-se aos vídeos dos artistas nem sempre podemos afirmar a ocorrência factível do 
trabalho em Pirangi. Parece que aqui o lugar para realização artística é o próprio imaginário, de 
modo que qualquer situação tópica convergiria de algum modo para a utopia. A dúvida da 
realização não afligiria a consistência do trabalho.  Mas se retomarmos a questão coincidente 
do  artista  com  o  outro  na  repercussão  desses  trabalhos  num  campo  social  dado  na 
exterioridade do sistema das artes, retomamos a questão sob o prisma do uso da imaginação 
para  reinventar  os  modos de vida.  Trata-se  de uma reinvenção capaz de por em crise  um 
modelo, remodelar algumas partes, desdobrar outras e ainda ter uma tendência auto-crítica, 
ou  seja,  capaz  de  se  colocar  em  crise  enquanto  modelo.  Assim  podemos  pensar  na  
(de)formação de imaginários numa perspectiva de subjetivações coletivas. E isso, quando a 
questão lançada e compartilhada diz respeito à própria produção de imaginário e à capacidade 
de cada um de reinventar sua colocação nessa situação. Parte do entendimento sobre a nossa 
constituição,  o  que somos  e  o  que  fazemos,  é  dada  pelas  trocas  entre  os  sujeitos  e  suas  
relações  com  o  mundo,  ou  seja,  ela  está  sempre  em  construção  e  logo  é  possível  a  sua 
alteração.  Nesse  aspecto,  o  imaginário  como  uma  alteração  dos  paradigmas  do  sujeito 
estabeleceria  uma dimensão política.  E  essa  capacidade  de  reinvenção coincide  com uma 
dinâmica vital de alteração contínua da existência. Não se trata, portanto, de uma reinvenção 
progressista, mas da ênfase nos processos de subjetivação. De fato aqui o imaginário não tem 
um lugar, é um virtual atualizado e que mal se situou e já escapa dali. A questão sem fim que se  
delineia é a de um possível traço da diferença como chamado para outras fugas, porque já é  
capaz de reinventar e por em crise seus próprios nomos, suas leis, autoridades, significações, 
nomes, legitimações, verdades.
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Entremeios V- melancolias sobre o espaço imaginário

Quase na interrupção que formularia essa escrita como um texto “acabado”, nos caiu em mãos 
o livro de Didi-Huberman intitulado A imagem sobrevivente. Começando do final, lemos uma 
reivindicação do tempo experimentado. Uma arqueologia da potência narrativa para se dizer  
de alguma experiência,  que se atualiza experimentando outras nas inscrições,  num espaço 
campo aberto que ele aproxima como imagem das profundezas do mar. O que se atualiza aqui  
não é como a experiência ocorreu,  como se isso fosse possível,  mas alguma potência que 
possibilita  uma  experiência.  Essa  potência  que  não  é  capturável  chama  ao  risco  de  uma 
travessia perigosa. Seu chamado muitas vezes é encantador e nos coloca num estado fora de si,  
num desejo  obscuro  como condição do mergulho.  Como coloca  Didi-Huberman :  “Não se  
quadricula esse espaço. Assim é preciso correr o risco (...) de mergulhar”. Mergulhar como uma 
forma de inscrição não no sentido, mas no tempo experimentado na espacialidade. Mas o que  
encontramos por lá e trazemos à tona? 

Suspeitamos  que  a  espacialidade  da  experiência  descortina  a  alteração  inevitável  nos 
entremeios que mergulhamos. Assim o que encontramos por lá são as formas em alteração 
que elegemos conforme suas fragilidades. Remetemos à seguinte imagem escrita por Miller: 
“Quando um navio naufraga, acomoda-se no fundo devagar; as vigas, os mastros, o cordame,  
são levados pelas correntes. No leito oceânico da morte, o casco vazado adorna-se de jóias; 
sem remorso, a vida anatômica recomeça. O que foi navio transforma-se no indestrutível sem 
nome”. O meio sem história, mas onde ela está prestes a se atualizar, não como renascimento, 
mas como emergência descoberta. E nos parece que quando emergimos algo desse entremeio, 
conforme a fragilidade eleita ela amplifica a potência de atualização da experiência. É essa  
condição alterante que faz, como coloca Didi-Huberman, de um pérola um olho morto e “de  
um olho morto um tesouro sobrevivente”.   

Quando o  mergulhador  sucumbe ao  chamado do  mar  ele  sente  o  desejo  de  permanecer 
imerso ai a maior quantidade de tempo que ele suportar. Mas esse é o meio instável onde seria  
preciso  afogar-se,  sucumbir  ao  canto,  virar  seu  próprio  tesouro  e  já  não  ser  tesouro  de 
ninguém. Se perder do sentido e da memória. Perdição que não deixa de ser co-responsabilizar 
essa investida ao outro. Suspiros políticos? Ser tesouro de outros mergulhos poéticos. Essa é a 
arte do mergulho, ou em outros termos, a comunicação da experiência.  E acontece algum 
movimento sinestésico que se avaliado por parâmetros estéticos sucumbiria no distanciamento 
do  artista,  na  sua  alteração  ou  perdição  no  tesouro,  mas  quando  olhado  como  uma 
manifestação pelo encontro inesperado abre um processo intenso de subjetivação coletiva.  
Nessa coincidência se comunica a experiência e dá, inclusive, para entender a falha discursiva. 
É  difícil  mesmo  narrar  a  experiência  ou  acenar  para  “os  olhos  mortos”.  Mas  a  violência 
elementar, essa capaz de alterações está presente e chama a um mar de gente.

Breno Silva e Luciana Marcelino                     jun/013


