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A esponja do mar é o ser vivo de maior capacidade de regeneração, mesmo se
triturada, consegue se recompor completamente em questão de dias. Nós, os seres
humanos, também temos a capacidade de regenerar os nossos órgãos, não só a partir de nosso próprio organismo, mas também com o auxílio de plantas, remédios ou
cirurgias. Ao ferirmos nossa pele, por exemplo, podemos optar pelo uso de pomadas
para acelerar o processo de cicatrização. A combinação das substâncias neomicina e
bacitracina é a base de um dos remédios mais famosos para esse fim: o Nebacetin.
Juntas, essas substâncias são capazes de interromper a síntese proteica das bactérias - que é o processo responsável por sua proliferação e consequente inflamação
da ferida. A fissura sangrenta que até então deformava a nossa pele vai lentamente
se reconstituindo e o registro da cicatriz permanece apenas na memória. A ação de
tais substâncias em nosso corpo opera na esfera do visível e do invisível, no entanto, o que pode ser visto à olho nu, na superfície da pele, nunca parece dar conta da
riqueza de interações que ocorrem na escala microscópica.

De um lado, temos então o Nebacetin: pomada desenvolvida para acelerar/estimular
o processo de cicatrização de uma ferida e, portanto, para superar as capacidades
orgânicas do corpo humano; de outro, o microscópio: instrumento que torna possível
visualizar a ação da neomicina e bacitracina no organismo. Ambos nos permitem
ir além dos limites que nos são impostos como humanos, nos oferecendo o acesso
à universos longínquos e aparentemente inacessíveis, como o tempo acelerado e a
visão aumentada.
A ideia de uma natureza humana foi ao longo do tempo sendo questionada e remodelada, desde fins do século XX os purismos e dicotomias que fundamentaram o
pensamento moderno tais quais sujeito x objeto e natureza x cultura parecem não
ter mais onde se sustentar. A imagem do Ciborgue nos ajuda a pensar não só nas
formas de operação dos nossos corpos individuais e coletivos neste século XXI, mas
também nas categorias que estruturam o nosso pensamento: ambas são indissociáveis dos híbridos, das contaminações, das trocas, da impermanência. As categorias
não funcionam mais quando pensadas como coisas estanques, elas habitam territórios lamacentos e movediços, assim como as relações corpo-corpo, corpo-máquina,
corpo-espírito, corpo-tecnologia. Aliás, onde termina um e começa o outro?

Bendegó é uma plataforma que abriga ensaios, projetos de artistas, projetos curatoriais, reviews, entrevistas e outros registros.

sobre o Meteorito de Bendegó

Em 1785, durante uma primeira tentativa de transportá-lo à cidade de Salvador, o meteorito
caiu acidentalmente no leito de um rio e foi deixado ali por 103 anos. Nesse período, Bendegó
foi visitado e teve fragmentos extraídos por importantes cientistas como A. F. Mornay, em 1810
e a dupla de naturalistas Spix e Martius, em 1820.

(um projeto em co-autoria com Julia Coelho)

https://vimeo.com/192403673
senha: bendego

No ano de 1886, D. Pedro II toma conhecimento do meteorito pela Academia de Ciências de
Paris, durante uma visita à França, e é aí que se inicia o grande projeto do transporte daquela
importante peça ao Rio de Janeiro. No dia 7 de setembro de 1887, quando era comemorado o
aniversário da Independência, o trabalho de remoção do meteorito foi iniciado com uma solenidade cívica às margens do riacho Bendegó. Naquele ponto foi construído um marco denominado “D. Pedro II” que continha inscrições homenageando a Princesa D. Isabel, o Imperador
D. Pedro II, o Ministro da Agricultura, o Visconde de Paranaguá e os membros da Comissão
de Transporte do Bendegó. Poucos anos após a remoção do meteorito (1888), sobreveio uma
grande seca naquela região e o povo dali supôs que deveria ser um castigo dos céus por
terem permitido a retirada da “pedra”. “Um mutirão foi organizado e o marco foi destruído.
Os sertanejos, após demolirem a ‘torre’, nome que deram ao marco D. Pedro II, escavaram
sua base à procura de outra ‘pedra’, segundo eles, ‘irmã daquela que os doutores levaram’.
Acharam uma caixa de ferro, colocada pelos engenheiros da comissão, na qual continha um
exemplar do termo de inauguração do trabalho de remoção, e um exemplar do Boletim da
Sociedade Brasileira de Geografia, que publicava um memorial sobre o meteorito.”[1]
Em 15 de junho de 1888, recebido pela Princesa Isabel e entregue ao Arsenal de Marinha da
Corte, Bendegó chega ao Rio de Janeiro depois de uma longa viagem que incluiu trilhos e
dispositivos de transporte exclusivamente desenvolvidos para o feito e um minucioso estudo
geográfico da região, o documento inclusive está hoje disponível para consulta através da
internet.
A região em que se encontra a cidade de Monte Santo é marcada não só pela história do Bendegó, como também pela Guerra de Canudos e pelas passagens de Lampião que tinha negócios na cidade. “Coração místico do sertão baiano”, como é conhecida Monte Santo, também
ficou famosa por seu monte sagrado que atrai há muito tempo peregrinos de todas as partes,
com o intuito de pagar promessas eles sobem o morro muitas vezes de joelho e com pedras
na cabeça.

[1] História do Bendegó. Portal da Cultura. Umbuzada. Disponível em http://www.umbuzada.com/bendego.php - Acesso em 26 de abril de 2013.

O Meteorito de Bendegó, encontrado em 1784 pelo menino Joaquim Bernardino da Mota Botelho, há 48 km da cidade de Monte Santo, no sertão da Bahia, é até hoje o maior e mais famoso
meteorito descoberto no Brasil.

em São Paulo, onde tampouco consegue se encaixar. Ela vai para a metrópole para
seguir a carreira de humorista após se decepcionar com Tunuri, seu pai e chefe da
aldeia, que põe seu povo em risco ao ceder a pressões de empresários brancos.
Claude Laroque, antropóloga que investiga o humor dos povos indígenas, é a agente
que possibilita a mudança de Jô para São Paulo. Participa também do elenco Coughman, um robô que faz comédia stand-up e que sempre aparece na companhia da
pesquisadora. Com uma comicidade corrosiva associada a um tom político, Abrantes
reúne esse rol de personagens para tratar de questões socioculturais e ambientais,
como a presença do humor entre diversos povos indígenas, as relações conflituosas
em virtude dos projetos de progresso desmedido, as disputas locais e a inteligência
artificial.
Transitando entre salas de cinema e espaços expositivos, Gabriel abrantes apresenta produções que mesclam pós-colonialismo, gênero, sexualidade e história da arte.
o artista confronta discussões históricas com narrativas da cultura de massa, bem
como roteiros e cenários distópicos com recursos imagéticos do cinema hollywoodiano. Situações absurdas são discutidas por meio de um humor que oscila entre
a ironia e o sarcasmo. Os gêneros moldados pela indústria cinematográfica como
filme de ação, melodrama, documentário, ficção científica e comédia servem como
pontos de partida para criar fissuras e desacordos, o que não funciona apenas como
crítica ou tentativa constante de tensionar categorias, mas também como postura
estratégica e vontade de embaralhar narrativas, valendo-se dos mesmos métodos
da indústria.
GABRIEL ABRANTES

O projeto apresentado por Gabriel abrantes para a 32a Bienal repercute um conjunto
de pautas urgentes na esfera pública brasileira que persistem nos primeiros anos de
século 21: questões indígenas, ameaças ao meio ambiente provocadas por grandes
obras de infraestrutura, extinção de povos, culturas e biodiversi- dade, além de
disputas políticas.
Em Os humores artificiais (2016), filme gravado entre a amazônia brasileira e a
cidade de São Paulo, o artista coloca em cena Jô Yawalapiti, jovem indígena que se
torna pária por embates culturais e geracionais com sua comunidade e tenta viver

Em seus filmes, Abrantes trabalha de forma colaborativa e atua em múltiplas funções: de produtor e roteirista a ator. Além disso, costuma fazer contracenar atores
e não atores, personagens representados por pessoas e outros concebidos e manipulados digitalmente, na pós-produção. Ao discutir as transformações impostas pela
globalização em contextos sociais, políticos, econômicos e culturais de países como
Brasil, Portugal, Haiti e Angola, seus filmes contestam o senso comum e o bom
gosto. O futuro surge como algo desolador e opressivo, e o passado colonial está
sempre presente.
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de escrita, desenho e manipulação de materiais com diferentes origens – itens
encontrados, orgânicos e inorgânicos, elementos descartados, matérias-primas
provenientes de partes de outros objetos – que vão sendo moldados, aproximados,
dobrados e animados.

CRISTIANO LENHARDT

As narrativas que entrelaçam a cultura popular e a de massa, a construção de mitos
e lendas e uma reflexão acerca das formas com que seres humanos, animais e objetos se relacionam uns com os outros são algumas das possíveis linhas de interesse
de Cristiano lenhardt. A produção do artista não privilegia um suporte em detrimento
de outro, podendo valer-se ao mesmo tempo de diversas mídias: filme, performance, instalação, escultura, fotografia, desenho e gravura servem como matéria para
a elaboração de obras que vão sendo agenciadas por referências de fontes distintas,
como o folclore, a história da arte, a literatura fantástica e a ficção científica. Lenhardt, ao executar um trabalho, não costuma partir de um conceito preestabelecido
para depois encontrar uma forma final, mas se pauta em uma série de exercícios

Para a 32a Bienal de São Paulo, lenhardt apresenta Trair a espécie (2014-2016) e
Uma coluna (2016). No primeiro, esculturas feitas de cará se esgueiram e ocupam
espaços da mostra. Essas criaturas zoomórficas habitam o ambiente expositivo em
bando e, diante delas, não é possível distinguir a origem da espécie representada –
possivelmente algo ainda não catalogado pela ciência ou pelos dicionários de cultura. Mesmo estando ali em função dos humanos, as esculturas-tubérculos resistem à
imposição de meros objetos submetidos à contemplação e continuam sua jornada de
vida germinando brotos – pequenos braços e pernas que nascem de outros braços
e pernas – ou seguindo para o apodrecimento e a morte. Esses seres evidenciam a
passagem do tempo, condição intrínseca a todos. O que é ser homem e o que é ser
animal? Essa é a questão que atravessa esse projeto e a obra do artista.
Criada no contexto desta Bienal, “Uma coluna” alude inicialmente à dança do pau de
fita, tradição folclórica europeia – com ressonância em diversas regiões do Brasil
– em que homens e mulheres dançam em torno de um mastro ao som de músicas
típicas. Na performance proposta pelo artista, os participantes se movem como
se desenhassem ao redor das colunas do edifício da Bienal. Munidos com tiras de
distintos materiais os performers se entrecruzam, e desse movimento surge uma
trama que só termina quando as tiras cobrem toda a extensão da coluna. A coreografia é distribuída pelos três andares do pavilhão e a coluna, que antes parecia
desconectada por estar dividida entre os pisos, se revela como uma estrutura única
a cortar o espaço. Assim, a obra evidencia essa ligação que, na experiência do corpo,
estava partida. O desenho circular construído pela coreogra a cria, para o artista, um
campo magnético que é induzido por meio de uma vocalização emitida pelos participantes em uníssono, cuja frequência carregada de simbolismos conecta toda a ação
ao sagrado.
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As “Cortinas”, painéis de tecido que ele tem desenvolvido ao longo de sua prática,
são trabalhos emblemáticos desse raciocínio. Apresentados de diversas maneiras
– dispostos sozinhos, contra a parede na condição de pinturas ou suspensos, encobrindo janelas e passagens –, esses painéis ativam o espaço em que se inserem,
seja pela relação que estabelecem com outras obras e com a arquitetura, seja pelo
percurso do público. As formas geométricas das “Cortinas” estão diretamente ligadas a uma tradição construtiva, são cores e elementos combinados pelo artista ou
desenhos apropriados da história da arte, da vanguarda russa à latino-americana.
No entanto, essa composição abstrato-geométrica é submetida a um trabalho coletivo, no qual costureiros e artesãos atuam com Mujica para criar outras combinações
dentro de um “grid” preestabelecido.
Na obra do artista chileno, o tecido aparece como matéria base, como suporte inicial
para as intervenções posteriores – cortes, costuras, junções. Há uma fatura manual
e uma dimensão doméstica implícita em todo o processo de construção das cortinas, realizadas quase sempre de forma coletiva. É inevitável pensar no contraste
dessa artesania e elaboração espontânea em relação à produção em larga escala da
indústria têxtil. Mujica opera, então, com as cores e tipos de tecidos disponibilizados
pela indústria.

FELIPE MUJICA

A prática artística de Felipe Mujica perpassa diferentes formatos e abordagens.
Desde os anos 1990 realiza obras, organiza exposições, desenha mobiliário, diagrama livros e gere o projeto Galería Chilena (1997). Todos os papéis desempenhados
por Mujica estão diretamente ligados à sua investigação como artista e, em alguns
casos, não há separação entre eles, pois diluir as categorias é parte da sua estratégia de produção. Seus trabalhos seguem a mesma lógica. Algumas de suas pinturas,
gravuras, esculturas e instalações não se encerram na visualidade abstrato-geométrica, podendo servir de suporte curatorial ou de mediação, dependendo do contexto
em que são inseridas. As obras de Mujica proporcionam, assim, situações de interlocução, fazendo que o público e também outros agentes envolvidos na exposição
– curador, galerista, gestor, funcionário de museu e outros artistas – decidam sobre
usos e funções dos objetos criados.

Para a 32a Bienal, Mujica fez uma parceria com os artistas brasileiros Alex Cassimiro e Valentina Soares e com o grupo Bordadeiras do Jardim Conceição, formado por
cerca de quarenta moradoras desse bairro da cidade de Osasco. A obra “Las universidades desconocidas [as universidades desconhecidas]” (2016) ocupa o piso térreo
do Pavilhão, sob a forma de cortinas que dividem ambientes e criam uma dinâmica
no espaço que incorpora o trabalho ao próprio funcionamento institucional. Os visitantes são recepcionados pelos estandartes geométricos, flâmulas sem territórios,
bandeiras sem estado-nação, cortinas sem a necessidade de proteger dos raios de
sol. Tanto as formas usadas por Mujica quanto as encontradas em bandeiras partem
de uma representação gráfico-geométrica que, por meio de cores e símbolos, têm a
função de delimitar um território, unir pessoas e associações ou aflorar um exacerbado movimento cívico.
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DANIEL JABLONSKI

Seu Agenor reside a três quadras do Centro Cultural São Paulo - descendo a Vergueiro quase em frente a Uninove. Aos 67 anos, frequenta religiosamente as instalações do Oásis Cultural, como costuma chamar o CCSP. Se fosse uma igreja, sê-lo-ia
coroinha fervoroso, no entanto, não passa de um aposentado com manias que o coloca em uma clássica coluna dos “silenciados do WhatsApp”. Não é que Seu Agenor
seja a pessoa mais chata a frequentar os espaços do CCSP, longe de mim dar esse
troféu a ele, tem gente pior, ninguém suporta o Sr. Eduardo - o fedorento - não tem
amigos em nenhum dos pisos: biblioteca, não; terraço, não; mesa de pingue pongue,
não; mas Eduardo sempre some no mundo, já Seu Agenor não, a cada meia hora pulula de uma atividade a outra: cinema-exposição-restaurante-subsolo. Tenta de vez
em quando descer para as salas administrativas: “Vou ali visitar meu amigão!”, mas
não logra encontrar nenhum amigo e fica conversando com o guardinha que registra

as entradas. Ninguém mais aguenta o Seu Agenor, seus poucos amigos do xadrez já
sofrem taquicardia ao avista-lo subindo a rampa de quem vem pelo metrô. O mais
odioso do idoso são as correntes enviadas pelo celular e as solicitações de joguinhos
no Facebook. O velho é malquerido por todos, não tem um que não o bloqueie depois
de poucos dias recebendo “Bom dia!” às 6h30 - horário que acorda para caminhar
pelo bairro. Seu Agenor podia morrer, não faria nenhuma diferença, talvez ao atravessar a 23 de Maio - os carros podem trafegar a 50 km/h - daí qualquer batidinha já
seria certeiro e o silêncio das redes sociais imperaria, seria um grande dia para seus
“amigos”.
Exposição “Daniel Jablonski - Pergunte a seus vizinhos” - CCSP - Centro Cultural São Paulo Brasil / 2016 (primeiro texto)

intenções do P2. O monitoramento de movimentos sociais com esse tipo de finalidade pode ser interpretado como uma prática ilegal, como um crime de espionagem
ou talvez de abuso de autoridade e de falsidade ideológica. O caso ainda está sendo
investigado.
Um mês antes do ocorrido, Daniel Jablonski instalou no jardim superior do CCSP
seu projeto-luminoso “Pergunte a seus vizinhos”. Frase essa que pode gerar a um
morador das imediações o ímpeto de sair correndo e bater a porta do vizinho com a
seguinte pergunta: tem açúcar? Já que não suportaria beber café com o adoçante
vencido que restou da época que o diabetes teimava em aparecer nos exames.
Usando a hashtag #pergunteaseusvizinhos ou a localização do Centro Cultural São
Paulo no Instagram é possível encontrar um pouco mais de 40 fotos públicas com
o luminoso de Jablonski. Um usuário fotografou a peça e a dedicou a sua vizinha:
“Para Cris minha vizinha de coração”, já um outro usuário reagiu a publicação de um
de seus amigos com: “Fui vizinha deles e nunca me perguntaram nada!” e um outro:
“que não seja a senha do wi-fi”. Esse enigma totem erigido no espaço de exposição cria pequenas interferências na paisagem, mas longe de ser algo diretamente
propositivo, inclusive corre-se o risco de inverter a potência da frase a um mero jogo
adocicado.
BALTA NUNES

O Centro Cultural São Paulo é um espaço administrado pela Secretaria Municipal da
Cultura e suas instalações ocupam 46.500 m² entre as ruas Vergueiro e 23 de maio,
e entre as estações Vergueiro e Paraíso do metrô. Suas atividades centram o público
em um lugar de aprendizado e lazer. Seu projeto arquitetônico suga para dentro de
suas instalações os transeuntes - o lugar se coloca como um espaço democrático
e de encontro. Pode-se optar por estudar ou não fazer nada, ver um filme ou uma
exposição, comer no restaurante ou ir ao teatro, ver um espetáculo de dança ou
fazer parte de algum debate, usar a biblioteca ou o banheiro, dançar K-Pop ou jogar
xadrez, namorar ou ser enganado por um agente infiltrado do Exército Brasileiro.
Willian Pina Botelho, também conhecido pelo pseudônimo de Balta Nunes, capitão
do Exército Brasileiro, usava as redes sociais como o Tinder, Facebook, Instagram
e WhatsApp para se infiltrar em movimentos sociais e grupos de manifestantes.
No Instagram tocava violão, no Tinder tentava seduzir usando frases de Marx e no
Facebook fazia duck face. No dia 04 de Setembro de 2016, durante as manifestações
anti-Temer, foi detido com outros 21 manifestantes que estavam reunidos no CCSP.
Do grupo, Balta foi o único a não ser encaminhado para a Delegacia de Investigações Criminais (Deic). A partir desse fato, os demais detidos desconfiaram das boas

A peça remete a um filme, a uma legenda de uma possível cena em suspensão.
Temos o início das filmagens com o enunciando/legenda/fala e seu desenvolvimento
segue com a entrada em cena do público - preso eternamente ao filme. É possível
se imaginar ali, na cena, na imagem projetada. Estariam todos em volta da peça
interpretando um filme a pedido do artista? O objeto luminoso é carregado de uma
aura encantada, a Publicidade sabe disso e usa o dispositivo até queimar a retina do
consumidor. A luz seduz, engana, falseia. Quem também interpretava era o nosso
queridíssimo amigo, confidente e péssimo ator, vulgo Balta, que falseava um comportamento para seduzir os jovens manifestantes. Até se gabou disso!
O dispositivo analógico letreiro luminoso de Jablonski, não tenta, necessariamente,
vender algo. Tampouco tenta ser o salvador da pátria das relações humanas. Existe
ali para ser uma interferência na cidade, não tem a pretensão de solucionar a falta
de diálogo e comunicação, nem teria como conseguir tal feito. Somos seduzidos e
convidados a nos aproximar da instalação como moscas atraídas, mesmo sendo
possível ler a frase de uma distância considerável, no entanto, faz-se necessário
caminhar até bem próximo da peça, ser esquentado pelo calor do neon e provar que
aquilo está mesmo lá.

Exposição “Daniel Jablonski - Pergunte a seus vizinhos” - CCSP - Centro Cultural
São Paulo - Brasil / 2016 (segundo texto)
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DANIEL BILAC
CAVALO.POMBO.CACHORRO.PAVÃO.

CIDADE.LUTA.CACETETE.LIBERDADE.

CHÃO.MONUMENTO.COLAGEM.MONSTRO.

O monumento citado anteriormente é composto por
oito colunas antropomórficas simetricamente alinhadas em duplas. Entre as colunas abrem-se frestas
de um metro e meio, servindo de caminho para os
passantes. Os mármores que constituem as colunas
se repetem a cada par: Perlino Bianco, Spider Golden,
Rosa Portogalo e Striato Olimpo. Acima das colunas a
mesma quantidade de animais aparece em pares, não
como a Arca de Noé, já que os animais são duplicados
e saíram da mesma forma - os que estão a direita se
repetem à esquerda e vice-versa, nenhuma morfologia que delimite macho-fêmea, não há a necessidade
de reprodução. O cavalo alado é o primeiro a figurar

A imagem produzida pela descrição anterior é uma
grande colagem dos mais variados elementos possíveis e carrega em sua formação um pouco do defendido por Mario de Andrade, sem dúvida dentro de outra
situação e contexto, no entanto também nos serve de
exemplo:

Como dito anteriormente, Daniel Bilac constrói monumentos Frankensteins e os desqualifica na mesma
medida que os cria. Reconhecemos nessa série de trabalhos apresentados no projeto Monumento Vidraça
Monumento Ruína dentro da III Mostra do Programa
de Exposições 2015 do Centro Cultural São Paulo os
típicos elementos de um monumento - bustos helenísticos, coroa de louros, cornijas com belos adornos,
cavalos e figuras centralizadas e imponentes. Todos
os elementos estão presentes, no entanto, a forma na
qual são apresentados os deslocam da ordem esperada e os posicionam sem o pedestal de superioridade.
Isso acontece em diversos momentos e formas - ao

[...] só vejo um jeito do monumento ser educativo: é pela
grandiosidade obstruente e incomodatícia. O monumento,
pra chamar a atenção de verdade, o monumento que obriga
a gente a parar, não pode fazer parte da rua. O monumento
tem que atrapalhar. (FABRIS, 1997, p. 46)

frente ao monumento, abre o caminho para os demais animais; seguido pelo pombo que se apresenta
na mesma escala do cavalo, algo como três metros e
meio; o cachorro, um Galgo Afegão de focinho alongado e discreta franja, orna a coluna majestosamente; e
por fim o pavão, com sua cauda aberta salvaguarda os
demais integrantes do monumento. Os animais foram
esculpidos em granito porfirítico com fenocristais de
feldspato, material importado de Serra Nevada, Califórnia, EUA, pela empresa representante do material
no Brasil, a José Eduardo Linares Pedras Especiais,
com sede no interior de São Paulo. Parte do monumento é visível para quem passa pela Rodovia Anchieta em sentindo a Baixada Santista, mais ou menos no
quilômetro 60.
Lê-se na placa fundida em bronze localizada a frente das colunas: “Um monumento tem a função de
perpetuar na memória coletiva a importância de fatos
históricos. A construção aqui presente é uma homenagem as vítimas do incidente ocorrido no carro alegórico da Escola de Samba Pena de Prata queimado no
carnaval de 1977 em Santos, São Paulo. Cada elemento
tem o seu simbolismo - o cavalo representa a força; o
pombo, a liberdade; o cachorro, a lealdade; o pavão,
a exuberância da vida. Agradecimentos especiais às
empresas Marmoraria Natural Manhattan e Ecovias
pela ajuda na manutenção da história”.

Essa escala não é produzida apenas pelo tamanho do
monumento, mas também pela imagem de poder que
nela consta como mais uma camada de leitura. Certos
monumentos produzem medo - ou pela narrativa ou
pelo material corpulento empregado, já repararam no
tanto de bronze usado no saco escrotal do cavalo de
Duque de Caxias localizado na Praça Princesa Isabel
em São Paulo? É uma conta que não fecha.
Todo monumento carrega uma ideologia, seja ela qual
for. Inclusive os antimonumentos - monumentos críticos aos próprios monumentos. Para que se constrói se
não para perpetuar uma história? Para que um busto
de bronze em espaço público se não para adensar a
ideia de poder? O monumento está diretamente ligado
a história do vencedor.
Estamos em um momento de rever certas imposições
políticas e de não aceitarmos demandas unilaterais,
o espaço da rua, o espaço do “comum” é a sobrevida
necessária em tempos de esfalecimento da representação política. Neste momento os estudantes secundaristas ocupam centenas de escolas do Estado de São
Paulo contra a “reorganização” proposta pelo Governo
do Estado, a história oficial está sendo lentamente
colocada em cheque, o povo agora é o monumento,
o momunento que estorva pra ter voz, que ocupa o
espaço público que lhe é de direito, que cria um corpo
coletivo para fechar o trânsito e se fazer presente na
cidade.

fragmentar as imagens; ao usar papéis ditos não
nobres; ao rasgar esses mesmos papéis; ao apagar
as imagens; ao pichar os trabalhos emulando ao
movimento das ruas; ao adicionar a figura da pomba
em repetição na construção da imagem - pombas são
ratos de asa! Pombas não são cavalos alados! Todas
essas operações colocam o trabalho de Bilac em outra
ordem, não sacraliza a imagem do monumento, ou
melhor, a imagem de poder está lá representada, mas
sempre em uma luta sendo puxada para baixo.
Uma parte dos trabalhos da exposição estão exibidos
no extremo canto da parede e também na diagonal
entre parede e chão. Esse movimento de retirar da parede e encostar a obra no solo faz com que a imagem
seja rebaixa ao plano do mundo, os trabalhos estão
agora no mesmo patamar do espectador e coabitam o
espaço comum. Esse movimento tem a mesma função
dos descritos anteriormente: rasgar-pichar-apagar-vincar-rabiscar-repetir.
Outro dado incorporado ao trabalho é o aparecimento
de palavras feitas em stencil, palavras escritas pela
metade que aludem a outras sem de fato estarem
escritas: copa, mata, gás, bomba. Os trabalhos de
Bilac nunca estão confortáveis, estão sempre buscando uma eminente queda - tanto da imagem quanto de
seus significados e usos.
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A empresa José Eduardo Linares Pedras Especiais se
localiza no município de Santa Rita do Passa Quatro,
São Paulo.

FABRIS, Annateresa. Monumento a Ramos de Azevedo: do concurso ao exílio. Campinas: Mercado de
Letras, 1997.

Palavras encontradas nos desenhos: MTAA, COP, GS,
BMB, BOMB, BLCO, PROIB DO, PIX, PRTO, KOLA

DIANA DIAS: ESTALO #1
Carmen gravava pelo menos uma fita k7 por noite, sempre achava que ia precisar
das músicas um dia, talvez para criar uma trilha sonora eterna para sua vida. José
já colecionava um número considerável de quinhentas e quarenta fitas K7, o que
dava mais ou menos cinco mil músicas, muitas delas repetidas. Havia começado há
pouco mais de dois anos na empreitada. As fitas transparentes, leitosas e coloridas
se empilhavam em estantes de diversas casas, a marca alemã Basf estava entre as
favoritas, era capaz de deixar o som mais real. Helena escrevia em todas as capas
com caneta azul, criava um padrão para não se perder, o nome da banda na lombada e na frente as músicas gravadas, quando não sabia o nome da banda ou cantor,
inventava associações: música para dançar, música alegre para crianças… era uma
precursora das escolhas do Spotify, poderia inclusive trabalhar para empresa na
criação de playlists. Quase todas as músicas das primeiras fitas gravadas por Marcos vinham com a voz cortada do radialista de brinde, acabava a música e o maldito
quase gritava para dar alguma informação: “e essa foi a melhor da noite para casais
apaixonados” ou “um oferecimento do restaurante chinês Ying Lan”, sem dúvida
nunca completava a frase, o stop vinha antes, “muito bu… “ ou “pass…”, mas com o
passar dos tempos foi aprendendo a metodologia usada pelos apresentadores, sabia

o momento certo de parar, poderia até perder o finalzinho da música, mas não tinha
que gravar por cima da voz do radialista uma outra canção ou voltar para gravar um
período de vazio para garantir o intervalo entre as canções.
Fátima passou a gravar fitas e mais fitas com o passar dos anos, dava de presente a amigos, namorados e pessoas desconhecidas, havia se tornado aficionada em
gravar as coisas do rádio, passando em certo momento da vida a gravar apenas as
coisas entre as canções, o que antes era um problema, anos depois passou a ser o
seu grande fascínio. A formação em pedagogia de Augusto nada tinha que ver com
seu encanto por jingles, notícias e frases sem importância proferidas por radialistas. Certo de que estava fazendo um bem as comunicações, seguiu por anos a fio a
investigar para o seu próprio museu de gravações de rádio. Podemos torcer o nariz
ou virar os olhos ou franzir as sobrancelhas ou achar uma grande besteira, porém
sua coleção chegou aos ouvidos de Jive Bunny and the Mastermixers. O grupo, histórico por criar remixes nas décadas de 1980 e 1990, o convidou para o primeiro show
em solo brasileiro, com acesso livre ao camarim, conviveu com os três jovens e um
homem fantasiado de coelho, personagem-marca do grupo.

to preparava suas sopas. O sinal magnético é amplificado por uma pequena caixa de
metal que Fernando construiu ainda nos anos 1980. Ela está na lista dos inventos do
professor engenheiro, ao lado do seu sensor de terremotos caseiro.

O estalo #1 é composto por objetos encontrados. Um quase ready-made que de
pronto pouco teve. Uma tábua de compensado de 31 x 70cm que estava a meses
pegando poeira na Pavuna. Sobra da obra de Dona Carmem que contratou o serviço
da empresa de móveis sob medida para modernizar sua cozinha. Com dois ou três
telefonemas, a sócia da empresa concordou em ceder a peça empoeirada - “Claro, claro, já não tem utilidade para nós. Na próxima obra na Tijuca combinamos a
entrega”. Quase uma semana depois, o compensado entrou no caminhãozinho com
Andreia e percorreu 25,7 km, passando pela Avenida Brasil toda engarrafada. Sobre
a tábua, roda um pedaço de fita cassete ad infinitum, fita essa da marca alemã Basf
que foi encontrada numa caixa de papelão junto de muitas outras, mas, ao contrário
da maioria, ela não tinha como conteúdo as aulas da faculdade de direito que João
começou e nunca terminou. Na caixa da fita escolhida, Rosi escreveu uma lista de
músicas do Jive Bunny and the Mastermixers, trilha sonora recorrente nas festas
de aniversário de sua filha no início dos anos 1990. Essa fita foi aberta, e, agora, só é
possível ouvir seu conteúdo em intervalos de mais ou menos 35 segundos, quando
cada fragmento cortado e remendado com durex gira sobre o compensado de 31 x
70cm. O motor e o cabeçote magnético acoplados a tábua foram retirados de um antigo toca-fitas. Antes dos 15 anos que passou esquecido numa caixa, ele costumava
ficar na cozinha da sétima casa de uma vila, onde Maria da Luz ouvia o rádio enquan-

Preso na lateral do compensado está um cilindro metálico conectado a um segundo
cabeçote magnético, que pertenceu ao toca-fitas Sony que João levava para gravar
suas aulas da faculdade de administração que ele fez do início ao fim. No interior
do cilindro, seu circuito traduz em sinal magnético tudo que recebe. Conectado ao
cilindro está a última peça do estalo #1, seu microfone. Por dentro, ele é, essencialmente, um antigo microfone externo de computador, daqueles quase brancos com
a base redonda. Por fora, o microfone é a junção de um funil de plástico que já foi
verde e um tubo preto. O tubo, era parte de um aspirador de pó e foi encontrado, já
em pedaços, na caixa de resíduos da oficina de madeira e metal da faculdade, que de
fora mais parece um estacionamento bem localizado ali ao lado dos arcos da Lapa.
Desde setembro de 2014, o estalo #1 foi a rua algumas vezes. Fez feira na Lagoa
numa manhã de sábado. Esteve no Largo de São Francisco e atrapalhou a missa de
12h na quinta-feira. Foi ignorado em Botafogo na praça da saída do metrô. Foi esquecido no teto de um carro em movimento. Caiu e foi atropelado por um caminhão.
Por sorte, só sofreu ferimentos leves, a saída RCA amassada foi desentortada com
um alicate. Agora, estalo #1 está aqui, instalado no espaço do .aurora de 1,5 x 1,5 x
1,5m, esperando o tempo e as vozes.

texto por Diana Dias e Renan Araujo

Exposição “estalo #1” - Diana Dias – Projeto Vitrine 2015 - .Aurora, São Paulo, agosto, 2015

foto/photo Vanessa Bohn Costa

DANIEL LIE: SEU LÁZARO E O EFEITO BROXANTE DA PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM
“frescura” que é “acreditar nessas besteiras”, Seu Lázaro inicia a contagem e em
seguida enuncia o nome de todos os dezoito filhos em ordem de nascimento.
Seu Lázaro conhece bem os efeitos da Guaimbê ou Banana-de-macaco ou Banana-timbó ou Banana-de-morcego ou Philodendron bipinnatifidum. Seu Lázaro tanto
conhece que inclusive passa longe de qualquer arbusto que possa parecer com a
planta. “Dá impotência!”, o guarda noturno sempre repete no momento seguinte
ao elogio feito a planta por algum morador. Elogiam as frondosas ramificações da
colônia que ornamentam metade dos prédios residenciais da rua que Seu Lázaro
trabalha desde os vinte e dois anos de idade. Falam também do clima fresquinho que
é encontrado próximo as plantas, da beleza dos jardins e da umidade que faz abrir os
pulmões. A planta cresce bem nesse clima. Planta de prédio.
Seu Lázaro sabe das coisas, tanto sabe que tem dezoito filhos. Sim, dezoito! Dez do
primeiro relacionamento e oito com a segunda esposa. São muitos anos olhando
a planta de longe: “Ela lá e eu cá!”. Quando indagado por algum morador sobre a

Talvez a chave para entender tal situação seja o seu oposto, é uma hipótese, ao invés
de provocar a impotência, o que se prova é o poder de nascimento e de fecundidade
associada a planta. Para os Guarani Mbyá, povos originários que vivem em regiões
do Brasil, Argentina e Paraguai, o fruto da Guiambê é associado a figura masculina,
sendo uma oferenda realizada nas cerimonias Nhemongaraí ou Mitâ Karaí, o elemento é usado na nominação dos meninos durante a cerimonia de batismo.
Seu Lázaro mal sabe que a Banana-de-morcego pode ter dado a ele todos os dezoito
filhos.
Exposição “Pacto com o futuro” - CCSP - Centro Cultural São Paulo - Brasil / 2015
(primeiro texto)

still Rudá Cabral, Gokula Stoffel, Pedro Barros

BUG DO MILÊNIO

Em mil novecentos e trinta e nove a Westinghouse Electric Company construiu para
a Primeira Feira Mundial de Nova York - cujo lema era “Dawn of a New Day - O amanhecer de um novo dia” - uma cápsula do tempo. Um recipiente em forma de tubo
feito em cromo, cobre e prata e que guardava em seu interior um conteúdo variado:
aparelho de barbear; lã; borracha; relógio; caneca do Mickey Mouse; cópias da revista Life; cigarros Camel; milhares de páginas de texto em microfilme; sementes de
uso comum - trigo, milho, aveia, tabaco, algodão, linhaça, arroz, soja, alfafa, beterraba, cenoura e cevada; uma fotografia da sede da General Motors; outra fotografia
de um automóvel; fotografias dos transformadores da Westinghouse; imagens das
obras Guernica de Picasso e A persistência da memória de Salvador Dali e mais
uma infinidade de outros materiais. Além de todas essas coisas, a promessa de um
futuro, já que a cápsula só deverá ser aberta no ano de seis mil novecentos e trinta e
nove, ou seja, cinco mil anos depois de sua criação. Albert Einstein estava presente
no enterro da cápsula, de sua boca saiu mais ou menos o seguinte pronunciamento:
“… as pessoas vivem em diferentes países e matam-se umas às outras em intervalos irregulares de tempo, por esta razão qualquer um que pense sobre o futuro vive
no medo e no terror.” Falava antes sobre o desenvolvimento do planeta, de como
podemos transmitir informações a todo o mundo e ao mesmo tempo sermos incapazes de distribuir os bens de uma forma igualitária.

Passados vinte e cinco anos, foi enterrada uma segunda cápsula, isso remonta ao
ano de mil novecentos e sessenta e quatro, na época editaram um livro com três mil
cópias impressas em “papel permanente” com tintas especiais que foram distribuídas para museus, mosteiros, templos e bibliotecas em todo o mundo, o livro contém
a história das cápsulas e as instruções para localiza-las usando dados astronômicos. Os materiais desta segunda cápsula mostram o progresso entre os anos cartão de crédito, pílulas anticoncepcionais, antibióticos, lentes de contato, escova
de dente elétrica, fibras sintéticas e “material atômico” - mini monitor de radiação,
amostra de carbono 14, filme sobre o submarino nuclear Nautilus e sobre a primeira
usina nuclear de larga escala Calder Hall (A Westinghouse Electric Company é uma
produtora de energia nuclear). O mesmo processo se repete: são escolhidos materiais que fazem sentido para um determinado grupo de pessoas que acreditam que
tais objetos se tornarão artefatos importantes na construção da identidade de uma
civilização (Americano, homem, branco), seguido pela solenidade e enterro. O ato se
torna uma alegoria da morte.
Em Pacto com o futuro, Daniel Lie ocupa o vão entre as passarelas de acesso aos
pisos do Centro Cultural São Paulo, os trabalhos espalhados pelos pisos se integram
ao funcionamento do espaço: as plantas, as frutas e os minerais formam um corpo
orgânico pela instituição. Com o projeto, Lie constrói micro experiências de tempo.

“Tempo da terra”: que está lá sendo calculado durante a decomposição das frutas
que seguem em velocidades variadas, dependendo do tipo e de como estão acondicionadas - com ou sem vácuo - a deterioração das frutas dentro desta atmosfera
modificada é mais lenta que as que estão dentro de sacos com a presença de O2, porém as frutas possuem uma vida, e quando respiram, liberam gases que estufam o
plástico. Estão ali querendo sair do espaço e condição que se encontram, a escultura
cria uma vida independente de seu executor. Até o término deste texto a exposição
não tinha chegado ao fim, o coco soltava sua água e as laranjas, bananas, mangas,
limões e mamões já tinham perdido a cor, apodreciam deixando marcas no chão.
“Tempo geológico”: quartzo fumê e turmalina, os minerais já existem por gerações,
vivem por aí desde antes dos primeiros dinossauros.
“Tempo do feitio e da artesania”: cada estrutura de corda que sustenta as plantas é
feita em macramê - nó sobre nó - lembram avós em seus tempos dilatados a fazer
grandes estruturas para embelezar a sala. “Tempo da contemplação”: plantas criam
uma empatia às pessoas, elas se reconhecem nelas. A Guaimbê (Philodendron bi-

pinnatifidum) é muito usada em projetos paisagísticos, quase sempre aparece junto
à sua prima Costela de Adão.
A fruição de Pacto com o futuro se dá a partir da curiosidade e estranheza que
desperta no espectador e levanta algumas questões sobre o tempo de existência de
uma obra e da finitude da vida. O que será de nosso futuro? Sem nenhuma base de
Futurologia. Talvez ele seja bom, homem-animal convivendo no Paraíso de Jeová
“A Terra, sim, um belo lar / Então por fim, vai se tornar”. Talvez não tão bom assim.
Especulam ataques zumbis, apocalipse bíblico, “queda do céu” e uma catástrofe
planetária provocada pelo homem.
Talvez um desastre nuclear em larga escala. Para quê então regar as plantas toda
segunda-feira?

still Rudá Cabral, Gokula Stoffel, Pedro Barros

Exposição “Pacto com o futuro” - CCSP - Centro Cultural São Paulo - Brasil / 2015
(segundo texto)

DOIS PRA LÁ, DOIS PRA CÁ
Galería Metropolitana - Santiago / Chile
2014
+ Info www.galeriametropolitana.org
vimeo.com/renanaraujo/doispraladoispraca
Artistas/Artists
Bárbara Wagner (Brasil) // Constant Dullaart (Alemanha) // Danilo Correale
(Itália) // Gusti Fink (França) // Luiz Roque (Brasil) // Maria Belen Hormazabal
(Chile) // display Julia Coelho (Brasil)

(versión en español)
GALERÍA METROPOLITANA presenta:
DOIS PRA LÁ, DOIS PRA CÁ
GALERÍA METROPOLITANA continúa su programa curatorial 2014, con
proyectos que conectan reflexiva y/o críticamente con el eje ARTE y
MERCADO(s).
DOIS PRA LÁ, DOIS PRA CÁ se plantea como una exposición colectiva donde
la música y la danza son usadas para discutir, a partir de diversos puntos
de vista, nociones de economía, no sólo asociada a valores monetarios, sino
también a un campo simbólico -moral, político, formal, performativo- reflexionando acerca de temas como: fuerza de trabajo, poder, futuro, territorio y
libertad.
DOIS PRA LÁ, DOIS PRA CÁ se construye a partir del fenómeno llamado
“rolezinhos”, que son irrupciones de grandes grupos de jóvenes de las periferias brasileñas (convocadas generalmente a través de las redes sociales,
especialmente Facebook) en los grandes centros comerciales. Esta ocupación física (reunión de cuerpos) provocan reacciones de terror en una parte

de la sociedad, las que no son justificadas bajo ninguna circunstancia: no hay
violencia, no hay crimen, sólo la voluntad de ser parte de un medio social,
en este caso, ocupando el espacio de consumo tan prometido por la media.
Los jóvenes bailan, besan y entran en las tiendas cantando músicas de funk.
Diversión, solamente. De la periferia para la periferia. Como contrapartida,
la fuerza policial reprime la diversión con violencia. El cuerpo (y el encuentro
entre ellos) tiene una potencia transformadora, una máquina con engranaje
simple y que está lista para bailar.
DOIS PRA LÁ, DOIS PRA CÁ reúne obras de: Constant Dullaart, quien mezcla
música proveniente de los países conocidos como BRICs (Brasil, Rusia, India
y China), naciones emergentes que poseen una economía en desarrollo. La
mezcla está formada por música popular encontrada en tales países y otras
del género Eurodance; el sonido provoca ruido en los demás trabajos e interrumpe el orden del espacio, haciendo un paralelo con el flujo económico
y cultural de algunas naciones sobre países con economías en desarrollo. El
trabajo de Gusti Fink está introducido en el inicio de las películas presentadas en la exposición, son veintinueve segundos de escena, que reproducen
un baile en el agua; el clavado de una tarjeta de crédito Visa Platinum en
aguas turbias y internacionales. Bárbara Wagner presenta un libro de fotografías hecho con imágenes de los bailarines de “Maracatu”, una típica
danza del Nordeste de Brasil. Luiz Roque presenta una película hecha durante una residencia en Corea del Sur; el video “The United Korea” muestra
un evento deportivo en 2076 que reunifica las dos Coreas en una sola nación.
El trabajo de Danilo Correale es una película dividida en dos partes: en la
primera “La Versión de las chicharras” se encuentra una reflexión de cómo
la salsa (música y danza) puede ser un acto revolucionario y, en la segunda
parte, “La Versión de Ariel” la historia de una radio comunitaria de Cali (Colombia) llamada “Oriente Stereo” recientemente atacada por pandillas.
El display/diseño de la exposición es desarrollado por Julia Coelho (Brasil)
que distorsiona nociones espaciales a través de “cortes” en el espacio expositivo o acercamientos/distanciamientos raros entre objetos de manera a
estimular en el espectador una experiencia de conciencia corporal.
Mara Belén Hormazábal, bailarina chilena, durante la inauguración de la
exposición danzará una serie de piezas musicales a las que sólo ella ten-

drá acceso; la música ha sido elegida por el curador y por los artistas de la
exposición. La frase asociada a la anarquista lituana Emma Goldman “Si yo
no puedo bailar, no quiero ser parte de su revolución” (que nunca fue dicha
por ella) refleja muy bien lo que “DOIS PRA LÁ, DOIS PRA CÁ” se propone:
en el diario escrito por Goldman, donde describe el hecho que dio origen a
la frase, ella comenta “No creía que La Causa que representaba un hermoso
ideal, el anarquismo, la liberación y la libertad, la emancipación de las convenciones y los prejuicios demandara la negación de la vida y el goce” (Living
my life. New York: Knopf, 1934, p. 56)
---Constant Dullaart (Alemania, 1979). Vive y trabaja en Berlín. Ha comisariado
varias exposiciones y conferencias en universidades de Europa. Su trabajo ha
sido publicado internacionalmente en forma impresa y en línea, y exhibido en
lugares tales como MOCA Los Angeles, New Museum de Nueva York, Museo
Politécnico de Moscú, Autocenter de Berlín, y de Appel, W139 y Museo Stedelijk de los Países Bajos.

Gusti Fink (Francia) Vive y trabaja en Paris. Utiliza la animación 3D para
crear videos cortos de paisajes y visiones psíquicas. Su trabajo trata de los
miedos colectivos, las percepciones soñolientos, las imágenes publicitárias
de los 80, lugares paradisíaco y de la estructura narrativa elíptica de teasers.
Bárbara Wagner (Brasil, 1980) Su práctica se centra en la fotografía en la
investigación y la representación de ‘cuerpo popular “, sus manifestaciones
y estrategias de visibilidad y de la subversión dentro de la industria de la
cultura y el consumo contemporáneo históricos. Publicado en libros editados por el artista desde 2007, sus obras han sido exhibidas en exposiciones
individuales y colectivas en Londres, París, Berlín, Roma, Gdansk, Dakar y
parte de las colecciones del MASP y MAM en Sao Paulo. Una monografía con
una amplia selección de sus fotografías se publicó en “Lo que es bello es ser
visto” (Het Domein 2009). Maestro en Artes Visuales por el Instituto de Arte
holandés (2011), actualmente trabaja entre Berlín y Recife.
Luiz Roque (Brasil, 1979) Vive y trabaja en Sao Paulo. Licenciado en Artes Visuales, UFRGS. Talent Campus Latinoamérica Alumni, Universidad del Cine,
Buenos Aires. Talent Campus Alumini, Berlin. Ha expuesto y participado en
proyectos en: Puerto Alegre, Nueva York, Sao Paulo, Corea del Sur, Belo
Horizonte, Recife, Brasilia y otros.
Danilo Correale (Italia, 1982) Vive y trabaja en NYC – EUA. Estudió en la Nueva Academia de Bellas Artes (NABA), Milán, Italia. Ha expuesto en: Nápoles,
Milán, Berlín, Turín, Paris, Moscú, Murcia (Manifesta 8), entre otros.
Julia Coelho (Brasil, 1990) Vive y trabaja en São Paulo. Bachillerato en Artes
Plasticas, Universidad de São Paulo. Trabaja con la colección de arte conceptual latinoamericano en la División de Pesquisa en Arte, Teoria y Crítica
del MAC – Museo de Arte Contemporáneo de la Universidade de São Paulo.
Ha realizado proyectos en el SESC - Serviço Social do Comércio, Ribeirão
Preto y en el “Nascente” que tuve lugar en el “Instituto de Arte Contemporáneo”, São Paulo. Actualmente investiga acerca del poder del display-diseño
(en espacios del arte y fuera de ellos) y lo articula a los estudios de la teoría
poscolonial.
---Auspician: Prince Claus Fundation, GamaBikes
Patrocina: ACA, Arte Contemporaneo Asociado

still Cinema Casino (coupe decale) Barbara Wagner e Benjamin de Burca

Certos ritmos musicais são colocados à margem, identificados como produto de um
grupo que não tem valor na sociedade, são considerados de mau gosto e de pobreza
cultural. O pagode da Bahia, ritmo que apesar de ter grande força e relevância na
região, é estigmatizado pela elite econômica como “música de pobre e de preto”,
ainda que seja consumido também por parte dessa elite. Marcado por uma poderosa
percussão, o ritmo embala coreografias sexualizadas e é acompanhado por letras
que falam de assuntos diversos do ponto de vista do jovem negro e pobre baiano.
O corpo ali surge como uma entidade dotada de um poder libertador (embora o
pagode baiano apresente também limitações sexistas), desafiando a moral e os bons
costumes defendidos pela classe dominante, ele metamorfoseia questões de ordem
política e social e evidencia diferenças e questões incômodas àqueles que prezam
pela padronização e controle do comportamento.
Por outro lado, manifestações culturais tradicionais como o samba de roda, que um
dia também sofreu o estigma, hoje é assimilado como algo nobre, de resistência,
que deve ser preservado. No entanto, o pagode da Bahia que tem sua origem justamente no samba de roda do Recôncavo Baiano, foi ao longo do tempo sofrendo
transformações e se contaminando por outras referências (inclusive aquelas provenientes da indústria de consumo global), e embora seja desprezado por isso, é uma
manifestação que garante um espaço identitário a um grupo marginalizado.
CINEMA CASINO - BÁRBARA WAGNER E BENJAMIN DE BURCA

“Tá no peito, tá na raça e na cor,
Se tem o molejo no corpo, ô mostre aí pra ver se é bom
Swingueira levada é o groove arrastado, batendo no peito,
Eu sou parango e a moda aqui é cada um do teu jeito
Pra mim, pra você, pra ele, pra ela,
Pra mim, pra você, vamos juntos o som nos leva
Povo festeiro que gosta de festa,
Pra descer, pra quebrar, pra mexer, pra sambar,
Pra mexer, pra quebrar,
Ô solte o corpo todo, deixe o corpo solto,
Ô solte o corpo todo, deixe o corpo solto,
Olha a quebradinha aí, quebradinha,
Vai na quebradinha, vai na quebradinha”(1)
Parangolé. Quebradinha.

_______________
(1) CÉSAR, Augusto; LINS, Neto; SANTANA, Léo; XIXINHO. Parangolé. Quebradinha. Álbum Negro Lindo.
Universal, 2010

A legitimação do que é Cultura parece demandar um distanciamento temporal entre
o objeto e os detentores do poder de chancela. Talvez quando aquele tipo de manifestação deixar de apresentar riscos à manutenção de uma ordem moral, econômica e social (estando os três intimamente ligados), quando ele virar algo isolado
do contexto de seu tempo e venha a tornar-se apenas uma memória, ele ganhe sua
qualidade de cultura popular.
Hoje, nos vemos diante de uma dinâmica global de trocas, contaminações e imbricamentos em todos os campos, assim o é também no campo da cultura. Há uma
definição purista na ideia de cultura popular (sendo este termo também problemático), classificada como algo que é genuíno do povo, a definição parece não alcançar a
complexidade dessas manifestações e desconsiderar a nova dinâmica do tempo em
que vivemos. Cinéma Casino traz à tona todas essas questões e nos coloca diante da
certeza de que a Ilha de Reunião e a Bahia estão separadas apenas por sua geografia.

Julia Coelho e Renan Araujo
Exposição “Cinéma Casino” - CCSP - Centro Cultural São Paulo - Brasil / 2014 (primeiro texto)

tudo para tais grupos. Uma menina que estava sentada ao nosso lado nos falou um
pouco sobre a onda hallyu - algo como uma invasão da cultura da Coréia do Sul em
diversas partes do mundo, além do K-Pop, novelas (ou dramas) e filmes integram o
conjunto de manifestações cultuadas pelos jovens.
still Cinema Casino (coupe decale) Barbara Wagner e Benjamin de Burca

K-Pop é uma abreviação de (música) pop coreana, é um gênero originário da Coréia
do Sul e que se caracteriza por uma variedade de elementos audiovisuais e comportamentais: dança, música e cultura. O termo pode não soar tão familiar, mas no
Centro Cultural São Paulo ele é recorrente. A estrutura do CCSP é usada por jovens
para encontros e ensaios das coreografias de seus ídolos que são repetidas ad
infinitum diante dos vidros que percorrem boa parte do prédio - mini caixas de som
são usadas para a execução das canções, também são utilizados computadores com
videoclipes que são repetidos pelos dançarinos em espelhamento.

SÃO PAULO, 10 DE DEZEMBRO DE 2014

No último fim de semana aconteceu a segunda edição do torneio K-Pop Dance
Tournament nas dependências do Centro Cultural São Paulo. Chegamos atrasados
como de costume e perdemos a abertura e algumas apresentações iniciais, o que
não prejudicou a apreensão da atmosfera daquele domingo chuvoso. A sala Adoniran Barbosa é dividida por dois pisos, ficamos na parte superior e estrategicamente
de frente para os grupos, vista privilegiada para os passos sincronizados. No palco,
dançarinos devidamente caracterizados se apresentavam sob olhares atentos e
gritos da platéia formada por jovens e alguns pais, do lado de fora da sala, outros
tantos se amontoavam em frente aos vidros e disputavam o espaço para ensaiar
suas coreografias. Era o grande dia do torneio, todos aqueles que se apresentavam
ali já haviam sido selecionados por um júri que avaliou suas performances registradas em vídeo. A premiação era composta por revistas, pôsteres, colares, DVDs,
álbuns, camisetas, sessões de fotos, gravações de vídeoclipes e, sem dúvida, o
reconhecimento da vitória por seus pares. Espremidos entre as quase novecentas
pessoas presentes no evento, tentávamos compreender o que representava aquilo

No corredor de acesso à sala Adoniran Barbosa, mesma sala do torneio de K-Pop,
Bárbara Wagner e Benjamin de Búrca apresentam o projeto Cinéma Casino na III
Mostra do Programa de Exposições 2014. O filme é projetado no vidro da sala que,
durante o domingo do torneio, foi engolido pelas circunstâncias. As camadas sobrepostas de imagens - dança, cultura, vidros, música, performers e silhuetas se
integraram ao trabalho da dupla. O que era para ser um problema à projeção, não o
é, pelo contrário, o trabalho logra o seu papel ao mimetizar-se com o funcionamento da instituição, não está no espaço apenas tomando o lugar dos dançarinos, mas
tentando fazer parte da mesma estrutura. Se no contexto do CCSP e do Ocidente o K-Pop é um corpo introjetado em uma outra cultura, do mesmo modo o estilo e dança
advindos da indústria de consumo global se inserem nas danças tradicionais da Ilha
de Reunião, como podemos ver em Cinéma Casino.
Ao fim do torneio, fomos assistir mais uma vez ao vídeo e notamos que aquele
espaço externo agora funcionava sob uma outra dinâmica. Ao invés de escolherem
as áreas mais espaçosas do corredor, os performers se concentravam em frente
aos vidros onde havia a aplicação de vinil de alumínio feita por Bárbara e Benjamin,
tal ação reconfigurou o espaço de dança e de circulação dos que passavam por ali.
Se há um deslocamento do trabalho para fora do espaço destinado às exposições
do CCSP no momento em que concentra sua atuação em uma área de passagem do
prédio, ele também se dá quando os artistas inserem partes do mesmo vídeo nas
vinhetas que precedem a exibição dos filmes da programação de cinema do CCSP ou
quando propõem, junto à programação de dança da instituição, um encontro/performance com teóricos e dançarinos.
Cinéma Casino assume um formato peculiar, o formato de um trabalho que migra
por diversos ambientes dentro do contexto do CCSP na busca por uma interlocução
com públicos distintos. Essa migração surge talvez por uma vontade de ver o traba-

lho se realizando não somente em sua produção mas também em sua exibição, pois
a discussão do que é a cultura popular passa, necessariamente, pelas pessoas - e
exige necessariamente uma expansão para além do público de artes visuais. Dessa
forma, a leitura do trabalho se distancia de um padrão que dá previsibilidade ao
comportamento do público: este se relaciona de formas diversas sem o peso do “espaço da arte”. Essa leveza se faz presente no vídeo através das falas dos dançarinos
que parecem extraídas de uma conversa informal entre eles (artistas e convidados),
mas encontra seu contraponto na tensão estabelecida entre a defesa pela cultura
tradicional por um grupo e a celebração da cultura pop por outro. O corpo parece
dotado de um poder que ultrapassa o da fala e a dança surge como o próprio argumento do discurso, as imagens intercaladas das performances nos dão a sensação
de que assistimos a um longo debate - que certamente não se encerrará ao fim do
vídeo.

Julia Coelho e Renan Araujo
Exposição “Cinéma Casino” - CCSP - Centro Cultural São Paulo - Brasil / 2014 (segundo texto)

Adriano Costa / Community, 2013 / bronze e urina seca / Cortesia Mendes Wood DM

uma casa ou contexto outro. Ora é um objeto do mundo e ora torna-se parte
de uma obra.

ADRIANO COSTA: FARRAPOS
“A escultura deve nascer do chão, como uma planta.”
Franz Weissmann

Planos tortos, cores desbotadas, materiais descartados e objetos provenientes de contextos geográficos distintos são organizados de maneira a
provocar um embate entre elementos formais carregados de significados e
situações marginais. Adriano Costa (1975-) é um artista brasileiro baseado na
cidade de São Paulo, com um recente corpo de trabalho que não deve chegar
a atingir os dez anos de produção. Seus interesses perpassam a pintura, a
escultura e outras técnicas que se fundem em colagens e apropriações.
O artista costuma dizer que seus trabalhos são uma pré-escultura, eles
existem em um momento anterior ao instante de tornar-se alguma coisa.
Um dado importante para entender o raciocínio e organização dos projetos é
esse momento de transição do trabalho - há o instante onde os objetos passam de utilitários a estetizados, podendo esse instante ter a possibilidade de
retorno e tornar-se novamente um objeto com funções específicas dentro de

Depois que a obra é exibida, é possível que partes desse mesmo trabalho
se desloquem para integrar um outro projeto em uma segunda montagem.
Partes pululam de um lado a outro, há uma fluidez que não deixa estático o
objeto em sua condição de trabalho finalizado, havendo a possibilidade de
tornar-se outra coisa no instante da convocação do artista. Na série Tapetes
(Figura 1), os objetos são rearranjados por junções ou apenas exibidos sem
interferências externas, subindo pelas paredes e pregados com fita crepe, quase recebem a alcunha de tridimensionais, por pouco não criam um
corpo a ocupar o espaço cúbico. Espacialmente distribuídos, seguem uma
harmonia orquestrada pelo artista, o que era para ser uma estrutura dissonante logo se põe em elegância, a seu modo, com suas estruturas forma-cor
espalhadas pelo ambiente. Fica evidente o caráter doméstico dos materiais
elegidos: ganhados, roubados, achados, comprados. Um caminho de mesa
de crochê, uma toalha de rosto do Corinthians e outras criando a forma de
uma cobra, flanelas sobrepostas, cobertores dobrados, carpetes em tom
terroso, tapetes de lojas de R$ 1,99, panos de chão e pedaços de outros tecidos e camisetas são alguns dos exemplos dos materiais. Alguns dos tapetes
apropriados são confeccionados com restos de tecidos cruzados que posteriormente recebem uma serigrafia com a figura de animais, tais tapetes são
facilmente encontrados em lojas populares a preços acessíveis, sendo muito
comprados justamente pelo seu baixo valor e alta função. Algumas formas
que aparecem nas composições habitam um leque de símbolos históricos
reconhecíveis: cruz e suástica, já outros pedem ao espectador um repertório
específico de interesse para serem identificados, por exemplo, o símbolo
usado por uma banda de punk. Todos estes símbolos são impregnados de
um caráter místico e ideológico. Os tecidos/panos carregam um caráter
emocional em suas escolhas – ao se apropriar de uma toalha de rosto usada
por algum amigo, é também capturada a memória existente no objeto e
transposto ao trabalho, há uma carga de sentimento em cada pedaço que
constitui Tapetes. Aqui é possível identificar a noção de coleção, que está
diretamente ligada a um caráter emocional: a métrica ao se apresentar os
trabalhos, o aparecimento de um mesmo objeto repetidamente, a disposição
espacial e as relações afetivas presente nas escolhas, tudo está ligado ao ato
de colecionar. Costa coleciona coisas que normalmente poucos possuem o
interesse de guarda. Valora objetos destituídos de valor.
Há uma escolha kitsch em determinados materiais que se contrapõem a
outros de caráter nobre e tradicionais na História da Arte, como o bronze,

que na produção de Adriano pode aparecer em diversas formas: cana-de-açúcar, embalagens ou bacias; como no trabalho Community, toda a elegância do material é perdida ao adicionar urina seca a uma bacia de bronze,
com isso há um retorno forçado do objeto ao mundo. Sua posição torna-se
inferior, tirando a hierarquia do material e o colocando mais próximo dos
outros usados por Adriano. Uma mesma tentativa de dar uma aura de importância a objetos sem “classe” é observada quando o artista pinta de dourado
os objetos, como em Straight from the house of trophy - Ouro Velho, uma
variada quantidade de tapetes e plásticos são alçados enganosamente a uma
classe superior apenas com a nova cor-brilho que recebem. Dourados, agora
se impõem no espaço.
Seguindo os materiais dotados de tradição histórica, há na produção do
artista o aparecimento de colagens e objetos que trazem o gênero natureza-morta, gênero este que sempre foi colocado como o mais baixo dentro da
pintura acadêmica. Adriano se vale deste escopo. Nesses trabalhos, além
dos materiais já presentes nas composições anteriores, temos o surgimento
de elementos orgânicos: frutas e legumes que reagem de forma diferente
aos demais materiais presentes em outros rearranjos, seu tempo de vida é
breve. Aqui é possível se aproximar das vanitas, não apenas de uma forma
representativa, mas com os próprios elementos efêmeros característicos do
estilo. As frutas e legumes não estão apenas como objetos representativos,
mas como parte da ocupação espacial. O gênero natureza-morta ganha uma
mudança em sua abordagem e uma valoração na pintura moderna com os
trabalhos de Cézanne e Morandi. Esse último, é possível de encontrarmos
como referencial nas peças de Adriano, tanto em Greve, onde a disposição
dos objetos (embalagens feitas de bronze, pátina e urina) alude as pinturas
de Giorgio Morandi, quanto em To Morandi with Love, que inclusive recebe
o nome do pintor. Há uma certa proximidade entre os dois artistas, principalmente na escolha por objetos domésticos e sem grandes importâncias.
Mário Pedrosa escreve nos anos 40 sobre Morandi: “Ele aparece antes como
o junco pensante de Pascal a curvar-se ante o mistério das coisas humildes
e sem grandeza”.¹ Os elementos prosaicos detêm influência sobre o interesse de Adriano.
A base de uma escultura tradicionalmente é usada para elevar o objeto a seu
posto, para Adriano a base é usada de uma outra forma, não há a separação
entre obra e base - ora a base é a própria escultura ora é integrada ao objeto. Podemos pensar em um mesmo procedimento, sem dúvida dentro de um
outro contexto e época, realizado por Lygia Clark ao retirar a moldura das
obras tornando-as parte integrante do mundo, como colocado por Ferreira
Gullar:

Os quadros de Lygia Clark não têm moldura de qualquer espécie,
não estão separados do espaço, não são objetos fechados dentro
do espaço: estão abertos para o espaço que neles penetra e neles
se dá incessante e recente: tempo.²

Ou pintando as molduras para torná-las parte do trabalho, como escrito pelo
mesmo autor:
A moldura é precisamente um meio-termo, uma zona neutra
que nasce com a obra, onde todo conflito entre o espaço virtual
e o espaço real, entre o trabalho ‘gratuito’ e o mundo prático-burguês se apaga. O quadro - essa superfície plana coberta de
cores organizadas de certo modo e protegida por uma moldura é pois, em sua aparente simplicidade, uma soma de compromissos a que o artista não pode fugir e que lhe condiciona a atividade
criadora. Quando Lygia Clark tenta, em 1954, ‘incluir’ a moldura
no quadro, ela começa a inverter toda essa ordem de valores e
compromissos, e reclama para o artista, implicitamente uma
nova situação no mundo.³

O mesmo procedimento acontece com a ação de Adriano de integrar a base
à obra ou descartar seu uso como mediadora entre obra e espaço mundano.
Temos como exemplo os trabalhos: Flamingo, morena#bronze#G I A N T, o
trabalho mole, Tête de Femme, Red Marble – Monumento e Cidades-Cinza/
Belos Museus, são como monumentos ou projetos de monumentos a personagens dados como obsoletos: meia, pé-de-cabra, machadinha, queijos em
bronze, tênis etc, mas que aqui representam importantes símbolos e heróis
escultóricos. Totêmicos. Um dos trabalhos é construído por um pedaço de
arame farpado pintado de vermelho, tal objeto é estruturado para que sua
base fique em cima de um pano e seu corpo em diagonal com a parede, uma
imagem banal, um monumento ao próprio objeto em questão.
É possível verificar que os trabalhos carregam um humor, principalmente
nos títulos dados as obras e também na forma com que seus materiais se
posicionam frente ao espectador – um emaranhado de cuecas causa um certo riso e estranhamento - e de primeira instância representa uma estratégia
para se posicionar frente ao sistema asséptico dos espaços da arte contemporânea: museus ou galerias. Seus materiais, mais uma vez, advém de
fora, das ruas. Sabemos que lá fora é que mora a realidade e a arte apenas

representa algo ou no máximo mimetiza o real. Adriano trás para o espaço
da arte os elementos externos e aborda com isso situações históricas, em
uma maior escala quando é visível a citação a elementos da História da Arte
- para se aproximar ou negar - e em uma menor escala com a captura da
memória existente nos objetos apropriados. Também questiona acerca do
valor das coisas que existem em campos distintos de atuação: o espaço da
arte e o espaço doméstico.
As composições reorganizadas do artista recebem uma certa importância
depois de exibidas. Adriano ao mesmo tempo que prescinde do espaço de
exibição, quase ironizando a sacralização da arte - usando materiais descartados ou sem acabamento - volta-se ao espaço expositivo para legitimar os
trabalhos, agora são objetos dotados de plasticidade e possuem seu lugar
como arte. É nesse momento de transição que o trabalho passa a ter uma
potência e, mesmo confortáveis e domesticados dentro do cubo branco, não
são puros e inocentes.

Notas
1 ARANTES, Otília B. Fiori (org.). Modernidade: cá e lá: textos escolhidos IV/ Mário
Pedrosa. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000.
2 GULLAR, Ferreira. Uma experiência radical. In: LYGIA Clark. Rio de Janeiro: Funarte, 1980.
3 idem, ibidem.

Texto realizado para a revista Arte & Ensaios / UFRJ - Universidade Federal do Rio
de Janeiro.

suporte ao outro. Uma mancha azul ou preta passa da pintura para a gravura ou da
pintura para o espaço. Os grafismos existentes nas pinturas em papel são sintetizados na gravura em metal ou convertidos em tridimensionais nas peças em fibra de
vidro. As formas se repetem quase sempre e são perseguidas pela artista.
y) O verde que aparecia nos trabalhos anteriores dá lugar a uma paleta com predominância de cinza e o espaço externo tão procurado nas pinturas de paisagem dá
lugar ao espaço doméstico. Em conversa com a artista, ela cita a origem das figuras
que aparecem nos trabalhos - fotografias que mostram a residência de uma pessoa
que vive na Dinamarca, cidade natal da artista. Mai-Britt escolhe partes e assuntos
das imagens e as combina com outros elementos encontrados em um segundo conjunto de fotografias. Em um momento podem ser elementos amorfos e em outro as
manchas, garatujas e grafismos passam a nos sugerir algo que reconhecemos como
cão, gato, mesa, cadeira, casa
a+b) Superfície e fundo recebem a mesma importância na pintura. A artista mantém
um controle no uso dos espaços pictóricos. Se vemos nas pinturas o cinza como certa cor predominante, vemos também o aparecimento de cores pontuadas no plano
que criam um ritmo para que o olho percorra o espaço da pincelada – rosa, azul,
verde, laranja. Um dado importante que aparece nas pinturas é a tentativa de esconder elementos anteriormente pintados, mais do que ser uma maneira de apagar um
erro, a escolha parece querer evidenciar o seu ato.
EQUAÇÕES: MAI-BRITT WOLTHERS
Aparentemente a silhueta de Finn, o humano aparece em uma das pinturas presentes na exposição. Talvez não seja por acaso esse aparecimento repentino do personagem da série animada Hora de Aventura, tal personagem vive na Terra do Ooo –
há indícios de ser a própria terra após um desastre nuclear. Jake, o cão, é o melhor
amigo e irmão adotivo de Finn. Jake é um cão amarelo que possui poderes graças
a uma poça de lama mágica. Seu poder o torna capaz de controlar partes do corpo:
mudança de sua forma e dimensão. O que representa a possibilidade de transmutar-se em outras coisas necessárias durante os episódios. Jake já foi um carro, uma
chave e sempre se agiganta para levar Finn acima das copas das árvores ou sobre as
águas.
Quando Mai-Britt identifica o conjunto de suas obras como Equações, ela nos estimula a pressupor que existam problemas que devem ou não ser resolvidos. Quais
são as questões que a pintura levanta nos dias de hoje? Quais os possíveis suportes
para a prática? Qual é o tempo da pintura?
x) Observamos nos trabalhos que os elementos de sua pintura pululam de um

f) Nos trabalhos atuais o embate entre abstração e figuração é mais evidente que
nas produções anteriores, antes a paisagem brasileira servia como mote quase
que exclusivo de interesse da artista, o que resultava em uma produção formada
por manchas de cores que aludiam às florestas brasileiras. Hoje a sua pintura se
preocupa com outras concepções, do espaço-cor a formas de pintar. Claro que não é
apenas pelas características formais que devemos olhar a produção da artista, seus
motivos e interesses também estão em um processo de mudança.
z) O projeto apresentado na I Mostra do Programa de Exposições 2014 foi exibido
como uma grande parede que se estendeu em linha pelo Centro Cultural São Paulo,
os trabalhos não se fechavam no espaço de uma sala, mas davam ao espectador a
possibilidade de vê-los de outros pontos de vista do edifício e seguiam como uma
linha que acompanhava o visitante durante o seu deslocamento.
d) A escultura é um meio recente da produção da artista, um momento de experimentar outros materiais e formas de exibição. A fibra de vidro, material utilizado
na confecção das esculturas são comumente utilizados na construção de carros,
barcos, piscinas, aviões, pranchas de surfe. Tais peças podem causar um certo
estranhamento quando exibidas - são como aliens de uma ordem muito específica

ou talvez um experimento agigantado de massinha de modelar. Diferente do personagem Jake, o cão que transmuta-se em outras coisas e segue a função de proteger
Finn, os trabalhos de Wolthers passam para outros formatos sem a necessidade de
serem funcionais. Cria-se ali uma vida própria e independente de seu ponto de origem. O desenho anteriormente planificado se estende para mais próximo do corpo
do espectador, surge aí a mais difícil das equações: aquela que dá o valor de força
suficiente para que o inanimado saia da pintura e caia no mundo.
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edwin sanchez | foto/photo claiton biaggi

BIENAL INTERNACIONAL DE CURITIBA
Museu Metropolitano, Museu da Gravura, Museu da Fotografia, Casa Andrade Muricy, Museu de Arte da UFPR / Curitiba / Paraná / Brasil
“Jovem Curadoria da Bienal Internacional de Curitiba”
Stephanie Dahn Batista / Angelo Luz / Débora Santiago / Kamilla Nunes /
Renan Araujo
2013
+ Info / www.bienaldecuritiba.com.br
Artistas/Artists
Adriano Costa (Brasil) // Annika Kahrs (Alemanha) // Beatrice Steimer (Brasil/
Alemanha) // Bicicletaria Cultural (Brasil) // Bonnie Camplin (EUA) // Cleverson Oliveira (Brasil) // Coleção Poty Lazzarotto (Brasil) // Daniel Duda (Brasil)
// Dora Longo Bahia (Brasil) // E/OU (Brasil) // Edwin Sanchez (Colômbia) //
Fernando Severo (Brasil) // Laerte Ramos (Brasil) // Leila Pugnaloni (Brasil) // Louise Bourgeois (EUA) // Lourival Cuquinha (Brasil) // Luiz Henrique
Schwanke (Brasil) // Marcone Moreira (Brasil) // Milton Marques (Brasil) //
Peter Kubelka (Áustria) // Pierre Lapalu (Brasil) // Rossana Guimarães (Brasil) // Tatiana Stropp (Brasil) // Vladimir Kozák (República Tcheca) // Young
Joo Lee (Coréia do Sul)

[versão em português]

1.
Entendendo o formato de uma Bienal Internacional como uma plataforma da
revisão crítica de conceitos e práticas da atualidade, ela experimenta relações poéticas entre a contemporaneidade e a arte. Diante da proposta da
curadoria geral da Bienal Internacional de Curitiba que afirma e reconhece
a autonomia e precedência da criação artística sem enquadrar os trabalhos em um tema ou título a priori – assim abrindo mão da dupla tradicional
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Vento Sul reloaded – 3 notas
por Stephanie Dahn Batista

temo/ título da mostra – propõem-se uma escolha a partir da pertinência e
qualidade indicando vetores presentes na arte contemporânea.
Ao reafirmar os traços da forma-bienal e no mesmo ato questioná-la pela
ausência de título e tema, a curadoria do coletivo dos jovens curadores visa
um perfil próprio e independente que caracteriza significativamente esta
7ª Bienal Internacional de Curitiba. Partindo da fértil tensão entre global e
local, nossa proposta que substitui a figura tradicional do “curador local”
de edições anteriores, desenvolve estratégias processuais, abertas e horizontais sem estabelecer hierarquias ou grupos geopolíticos de periferia e
centro. No regime contemporâneo da visibilidade visando o híbrido e plural
busca-se um gesto coerente. Para tanto, os jovens curadores, inovação desta
edição da Bienal, assumem o gesto autoral da sua curadoria, pensando este
com Michel Foucault[1] como uma complexa operação de continuidades,
aproximações ou exclusões a partir de um coletivo que por sua vez, torna
essa operação mais diversa, complexa e plural. São os jovens curadores
Ângelo Luz, Débora Santiago, Kamilla Nunes e Renan Araújo que trazem
consigo suas concepções e abordagens visuais bem como seus universos
diversos no campo da arte, desafiando um denominador mínimo na proposta
do grupo. Com isso a declarada ausência de tema não significa arbitrariedade para o grupo, mas sim a constante negociação de posições estéticas
e sociais reconhecendo a autoridade artística, sua fascinação e uma inquebrantável vontade da arte (Kunstwollen – Alois Riegl). Assim nosso trabalho
curatorial oscila entre posições teórico–conceituais de um lado, bem como
categorias intuitivas e enfáticas do outro tornando-se uma articulação comunicativa, relacional e situacional.
Necessitam-se formas congruentes para a forma-Bienal, baseada na pluralidade e hibridismo, assumindo esta postura para o próprio processo de
trabalho. As raízes conceituais deste grupo encontram-se na figura fractal
– objeto geométrico não-Euclidiano oriundo da fração de Mandelbrot (1975),
na qual as partes divididas são semelhantes à figura original do todo quanto
a suas propriedades. São repetições de padrões de semelhança, mas isso no
seu entendimento irregular e iterativo. Este processo coletivo fractal (fractus
Latin - quebrar) questiona a autoridade única do curador, seu gesto autoral,
criando células múltiplas de curadoria e se entende como um discurso sobre
curadoria: curadoria site-oriented[2], apontando para um site discursivo que
experimenta os formatos possíveis de curadoria para uma Bienal Internacional. Propomos a partir da força coletiva e dos processos relacionais um

gesto baseado na horizontalidade uma identificação da forma-bienal para
a cidade, além de reescrever estratégicas representacionais entre o local
– nacional – global. Com isso percebe-se que novos processos de trabalho
exigem novas formas de comunicação e outros formatos de organização do
todo ... o fractal está se multiplicando.
2.
Processos, relações e ligações no âmbito histórico, institucional e formal da
linguagem artística oferecem redes entre o local e global. Isso seu deu especialmente por meio do geopolítico turn desde 1989 com as Bienais mundiais
que deixaram pra trás a concepção da arte ocidental universal dentro das
suas antigas oposições centro e periferia.[3] Uma nova visibilidade de trabalhos até então fora dos eixos da “artworld” (Arthur C. Danto) e seu discurso
inerente questiona as estruturas do campo e demanda outras estratégias
reescrevendo as redes a partir de pressupostos da contemporaneidade.
Diante disso, perguntamos quais são as condições que produzem arte como
arte para uma Bienal que se localiza entre duas Bienais, a de São Paulo e a
Bienal do Mercosul?
Para de fato causar uma tensão entre local e global, a nossa proposta curatorial dos jovens curadores trabalhou de forma autônoma com dois procedimentos: artistas convidados no âmbito local, nacional e internacional e
artistas dos acervos públicos de Curitiba que advém também dos três âmbitos local – nacional e internacional - costurando assim uma aproximação
e maior integração para com as instituições culturais de Curitiba. Os cinco
jovens curadores encontraram os dirigentes do Museu de Imagem e Som,
Museu de Gravura, Museu de Fotografia, Museu Metropolitano de Arte e o
Museu Paranaense para iniciar um estudo sobre os acervos. Esses abarcam
tesouros inesperados para serem explorados por meio de gestos curatoriais
no circuito da arte contemporânea trazendo a tona um potencial crítico colecionado que examina e até transforma instituições sociais. “Descobrimos”
figuras locais com abrangentes produções no Museu Paranaense bem como
no Museu da Imagem e do Som que – no âmbito do circuito da arte contemporânea - não são conhecidos ou mostrados. Uma delas – as outras serão
exploradas em projetos futuros – é Vladimir Kósak, tecnólogo da Copel, com
estudos etnográficos sobre os povos indígenas brasileiros que materializam
em todas as linguagens das artes visuais (filme, pintura, escultura, desenho e fotografia) e provam de um olhar artístico muito particular. Trazendo

partes da sua produção, que vive confortavelmente no Museu Histórico e
Antropológico, para a Bienal Internacional em confronto direto com artistas
contemporâneos mostra, como um gesto curatorial pode passar limites visíveis ou invisíveis das instituições e provocar novos acentos e circunscrições
sobre o trabalho deslocado de Vladimir Kósak.
O caminho trilhado, desde o primeiro encontro com os responsáveis dos
acervos, o estudo sobre as coleções e o resultado de trabalhos dos Museus
públicos na Bienal costura um laço mais profundo com o circuito institucional e artístico possibilitando que a Bienal ancora na cidade.
3.
A exposição dos Jovens Curadores acontece em cinco espaços Museu de
Arte Contemporânea / Casa Andrade Muricy, Museu de Gravura, Museu de
Fotografia, Museu de Arte da UFPR (MUSA) e Museu Metropolitano de Arte
(MUMA) se estendendo como uma trama fractal na cidade. Em todos os
espaços atuaram sempre de forma coletiva todos os membros, com isso o
olhar múltiplo e sua constante negociação permeia toda mostra. Os trabalhos selecionados, tantos dos artistas convidados como os dos acervos visam
questões da arte e da contemporaneidade, desde questões de natureza mais
formal, ou ficcional, político ou tecnológico. Trabalhos que transitam no limite da legalidade, que operam com mobilidade e itinerância, alegam o discurso de gênero, narram histórias subjetivas ou biográficas, propõe cartografias
outras, convidam para vivências místicas ou performáticas nas diferentes
linguagens. Propõe-se neste momento que a arte possa se tornar um campo
de uma práxis aberta, capaz de ultrapassar os limites invisíveis das instituições sendo os lugares que ela habita ou de onde ela provém. Este campo
expandido também confronta os trabalhos de arte, num sentido tradicional, com artefatos oriundos de outro universo atribuindo a ambos o mesmo
status e nivelando assim categorias hierárquicas. Além de que os trabalhos
conversam, incomodam, contaminam ou provocam de forma anacrônica,
eles alegam um certo equilíbrio de vetores e linguagens.
Vento Sul reloaded – motivado por resistência e autonomia - reinstaura uma
proposta inédito, contagiante e ao mesmo tempo ainda frágil dentro do poderoso jogo do sistema de uma Bienal.
Vento Sul reloaded reescreve as relações a partir das quais trabalhamos,
produzimos e falamos sobre arte na tensão do local – global nas quais o
gesto autorial dos jovens curadores traz de forma complexa aproximações,

continuidades, rupturas e exclusões.
Vento Sul reloaded recarrega a instituição Bienal com vitalidade apenas pela
presença fractal.
---[1] FOUCAULT, Michel. O que é um autor? [1969] In: FOUCAULT, Michel. Estética: literatura e pintura, música e cinema. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
[2] KOWN, Miwon. Um lugar após do outro: anotações sobre site specifity. In:
Revista October 80, Spring 1997.
[3] BELTING, Hans. The Global Contemporary. Art worlds after 1989. ZKM
Museum of Contemporary Art. Karlsruhe, 2012.

[english version]
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South Wind reloaded – 3 notes
by Stephanie Dahn Batista
1.
Understanding the format of an international Biennial as a platform for critical revision of current concepts and practices, it experiments with the aesthetic relations between the contemporary and art. In view of the proposal of
the general curators of the 2013 Curitiba International Biennial, which states
and acknowledges the autonomy and provenance of artistic work without
fitting work around an a priori theme or title, selections were based on relevance and quality, indicative of media used in contemporary art.
By re-affirming the Biennial form while, at the same time, questioning it by
omitting a “theme/title”, the curators of the Young Curators group aimed to
create their own independent profile, specifically characteristic of this Curitiba Biennial. Starting out from the productive tension between the local and
the global, our proposal, which replaces the traditional figure of the “local
curator” of previous editions, was to develop open horizontal strategies, without setting up hierarchies or making geopolitical distinctions between core
and periphery. In contemporary visual arts, which are hybrid and diverse,
we sought to make a coherent gesture. Therefore, the Young Curators – an
innovation for this edition of the Biennial – took responsibility as authors,
conceiving this, in the manner of Michel Foucault, as a complex operation of
continuities, approximations or exclusions based on a group that makes this
operation more diverse, complex and plural. The young curators are Angelo
Luz, Debora Santiago, Kamilla Nunes and Renan Araujo and they bring their
own conceptions of the visual arts and their diversity, questioning the idea of
a lowest common denominator for the group. Thus, the decision not to have
a theme does not imply that choices are arbitrary, but rather that there is
constant negotiation of aesthetic and social positions, recognizing artistic authority, the fascination and the unbreakable will of art. Our work as curators
thus oscillates between conceptual theoretical positions, on the one hand,
and intuitive and emphatic categories, on the other, turning it into a communicative, relational and situational articulation.
The conceptual roots of this group lie in fractals – non-Euclidian geometrical objects, discovered by Mandelbrot (1975), in which each part is similar in
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2.
The moment world Biennials abandoned the idea of Western art, with its old
opposition between core and periphery, new work appeared that had till then
been outside of the “artworld” (Arthur C. Danto), questioning the structure of
the field and demanding new strategies to redraw networks in terms of the
contemporary. In view of this, we wonder what the conditions of production
are for art produced as art for a Biennial located between two other Biennials, those of São Paulo and Mercosur?
To truly provoke tension between global and local, the Young Curators have
proposed to use two separate procedures: invited local, national and international artists and artists whose work is contained in Curitiba’s public
collections, thereby knitting together the cultural institutions of the city. The
five Young Curators met the directors of the Museum of Image and Sound,
the Museum of Engravings, the Museum of Photography, the Municipal Museum of Art and the Paraná Museum to begin to study the collections, which
contain unexpected treasures, awaiting curators to reveal their potential,
to examine them and even transform social institutions. We “discovered”
local figures with a wide-ranging body of work in the Paraná Museum, and
also at the Museum of Image and Sound, who are neither known or shown in
the contemporary art circuit. One of them – the others will be seen in future projects – is Vladimir Kozák, a film-maker, researcher and mechanical
engineer, who conducted ethnographic studies of indigenous Brazilian peoples, giving him a very particular artistic viewpoint. Moving his work, which
is housed in the Museum of History and Anthropology, to the Biennial and
placing it alongside that of contemporary artists shows how a curatorial act
canshift the visible and invisible boundaries of institutions and encourage a
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shape to the whole. There are irregular repetitions of similar patterns. This
collective fractal process (involving a break) questions the unique authority
of the curator, creating multiple curators and understanding the process as
a discourse on curating: site-oriented curating, pointing to a discursive site
that experiments with various possible formats. We propose, starting out
from relational processes, to be horizontal, to identify the Biennial format
with the city, and to re-inscribe representational strategies in a space that
lies between the local and the global. These new working methods obviously
require new forms of communications and different ways of organizing the
whole and vice versa... The fractal reproduces itself.

new approach to the work of Kozák in this different context.
The path travelled, from the first meeting with those responsible for the
collections, the study of the collections and the result of the work with public
museums for the Biennial has forged close links between art and other institutions in the city.

[2] KOWN, Miwon. Um lugar após do outro: anotações sobre site specifity. In:
Revista October 80, Spring 1997.
[3] BELTING, Hans. The Global Contemporary. Art worlds after 1989. ZKM
Museum of Contemporary Art. Karlsruhe, 2012.

---[1] FOUCAULT, Michel. O que é um autor? [1969] In: FOUCAULT, Michel. Estética: literatura e pintura, música e cinema. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
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3.
The Young Curators exhibition is spread across five spaces: the Andrade Muricy House Museum of Contemporary Art, the Museum of Engraving, the Museum of Photography, the UFPR Museum of Art and the Municipal Museum
of Art, spreading out fractally across the city. In all the spaces, the curators
always work collectively, so that each show is imbued with their multiple
viewpoints and constant negotiations. The works selected, both those of
invited artists and those from collections, deal with questions of a more formal (or fictional), political and technological nature; they are works that lie
on the border of legality, that are mobile and itinerant, dealing with gender
discourse, telling personal or biographical stories, proposing different cartographies, inviting us to share in mystical experiences or performances. It
is proposed here tht art can become a field for open praxis, capable of going
beyond the invisible limitations of institutions, that is, of the places it inhabits or originates from. This expanded field also confronts works of art with
artifacts from another world, conferring the same status on both, thereby
generating dialogue, discomfort and provocation.
South Wind reloaded – motivated by resistance and autonomy, reinstates a
unique contagious proposal that is, at the same time, fragile within the powerful game of the system of a Biennial.
South Wind reloaded – redraws the relations within which we work, produce and talk about art within the tension between the local and the global, to
which the authorial gesture of the Young Curators brings a complex web of
approximations, continuities, ruptures and exclusions.
South Wind reloaded – gives the institution of the Biennial a new vitality with
its fractal presence alone.
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ção de direitos civis e manter seu caráter contextual? Talvez isso seja algo paradigmático em
nossa recente história. As décadas se passaram e as abordagens de ordem estética e política
das obras do período se mantiveram como um potente discurso. A gestão desse acervo, sem
dúvida, é um importante legado histórico. “Será um trabalho para toda a sua vida”[1], disse
certa vez Zanini para Cristina, logo no início de seu trabalho com o acervo de arte conceitual
do museu.
A entrevista que se segue foi realizada por Renan Araujo e gravada por Julia Coelho, as
respostas foram endereçadas a Julia, o que modificou o conteúdo dado por Freire. Foram realizadas perguntas específicas, que posteriormente foram subtraídas da parte gráfica, ficando
apenas uma resposta que nos conta sobre processos curatoriais, ensino, mercado e Zanini.
----

Sexta-feira, 11 de outubro de 2013. Horário de almoço. Sala da vice-diretora do Museu de Arte
Contemporânea da Universidade de São Paulo, sede Cidade Universitária. Sem previsão de
chuva.
Renan Araujo
.

ENTREVISTA CRISTINA FREIRE
POR RENAN ARAUJO / CAPACETE

Cristina Freire é pesquisadora, docente e curadora do MAC USP. No encontro realizado em
março com os participantes do “Máquina de Escrever” Freire comentou sobre as formas
utilizadas nas curadorias dentro de um museu universitário, estratégias e formatos usados
por artistas conceituais nas décadas de 1960 e 70, condução do MAC USP por Walter Zanini e
outras questões que lhe foram lançadas durante a fala.
Pensando no trabalho de Cristina Freire no MAC USP, mais precisamente no acervo de arte
conceitual do museu, observo o aparecimento de um tipo de estratégia curatorial associada à
conservação de uma coleção. Seu posicionamento se aproxima ao do curador que cuida de um
acervo, protegendo os objetos daquela instituição. Além de conservar e catalogar uma parte
específica de obras, há também a vontade de torná-lo mais público, através de publicações,
exposições e seminários que tratam de obras, artistas e pensamento de uma determinada
época. Percebo um caráter afetivo na condução de sua prática como curadora, tanto em relação ao acervo quanto em relação ao ensino, já que mantém um grupo de estudos dentro do
museu que congrega alunos da universidade, dinamizando a formação dos participantes.
Há um trabalho de ativar dados históricos. Como exibir os registros de uma época de subtra-
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Cristina Freire
A forma como eu concebo curadoria ou como eu venho desenvolvendo, ao longo dessas duas
décadas que eu estou aqui no MAC- USP[1], o trabalho de curadoria, ele não se desprende
do trabalho da docência e da pesquisa. É mais um dos elementos que fazem o pensamento
dinamizar-se a partir de um acervo. Eu comecei a trabalhar com esta coleção conceitual[2] no
começo da década de 90, a coleção estava relegada ao esquecimento e comecei a trabalhar
pensando inicialmente o porquê ela havia sido esquecida; depois disso vieram os grandes
eixos de reflexão ou de trabalho curatorial, se você quiser chamar dessa forma, que estavam
colocados ali submersos: livros de artistas, pensar no museu como arquivo, o vídeo…; agora
parece que tudo isso está muito em pauta, mas de alguma maneira havia sido esquecido.
Então eu começo a pensar o porquê de ter ficado relegado ao esquecimento dentro de uma
lógica institucional. Que lógica era essa? Que papel teve o professor Zanini[3] em propor algo
que não pôde ser totalmente assimilado por quase três décadas?

Depois desse estudo com a coleção eu fui ouvir, ou tentar ouvir diretamente os artistas, e aí
fui criando o trabalho de arquivo paralelo que é o de tentar adensar a compreensão desse
material e ao mesmo tempo articular o trabalho do arquivo com a coleção e daí poder fazer
esse trânsito, as vezes até criando arquivos paralelos, como no caso das entrevistas que
temos feito. Essa é uma prática curatorial que não existiria se não fosse esse material. Essa
é a cultura material do museu, quero dizer, são os objetos que estão aqui. Por isso, o termo
que a Lucy Lippard colocou na década de 60 “desmaterialização da arte”[4] não se justifica no
acervo do museu, porque são coisas, mas são coisas cuja as maneiras de trabalho não podiam
ser desenvolvidas dentro de um enquadramento moderno do museu que vinha operando,
assim, é necessário pensar a prática curatorial a partir de um acervo. Em nosso caso, é diferente um curador de exposição e um curador de coleção. Curador de coleção é um trabalho de
longa duração, é de produção de conhecimento - a exibição é ou não o fator mais importante
nesse processo, você pode fazer um livro, você pode montar um seminário, você pode formar
pessoas, e isso faz parte do trabalho curatorial com o acervo.
Acho a perspectiva de formação fundamental dentro de um museu e, com isso, abre-se mais
uma plataforma. Qual plataforma é essa onde o ensino, a pesquisa e a extroversão estejam
completamente entrelaçados? É necessário e urgente abandonar as formas antigas, tanto do
trabalho com acervo, quanto do ensino. É isso que de alguma maneira eu venho ensaiando
aqui há muitos anos; ensaiando quais são as maneiras de ensinar com as quais eu poderia de
fato envolver aqueles que estão interessados em trabalhar, seja em museus, seja com o período específico e seja com coleção. Como seria essa maneira? Vou buscando formas, e agora
com a facilidade de haver mais condições com bolsas de pesquisa dadas pelas pró-reitorias(5)
isso tem sido mais corrente, mas eu sempre tive estudantes trabalhando comigo, sempre.
Isso eu acho que é uma maneira de formar e uma maneira de entender a curadoria dentro
dessa chave do ensino.
A segunda maneira, parte do princípio de que nada do que aconteceu está perdido na história,
essa é uma perspectiva um pouco historiográfica. Dentro dessa concepção de não reiterar o
que já sabemos, mas de buscar aquilo que não conhecemos e não conhecemos dentro de uma
história da arte atual, de uma história da arte contemporânea, sem sair com pré julgamentos ou juízos formados em relação a nomes de artistas ou formas de produção - tirar esses
preconceitos e sair com a possibilidade investigativa totalmente alerta. Acho que o que tento
ensinar é o meu próprio procedimento como uma curadora de um acervo, sobretudo porque é
um acervo público e universitário, então não existe nenhuma condição a priori, nenhum interesse, a não ser a produção de conhecimento. Então, se não for aqui, em lugar nenhum pode
acontecer. Esse é o meu partido político não partidário, mas de conhecimento e de responsabilidade em relação a uma determinada narrativa, a um determinado valor que vai sendo
reiterado incessantemente.
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Quando eu faço um projeto fora da universidade eu vejo bem o que vou fazer porque deve haver alguma relação com o que faço no museu. Quando a Lisette Lagnado me chamou para ser
cocuradora da 27a Bienal de São Paulo[6]eu fiquei pensando: o que será isso? Qual é a ideia?
A ideia na verdade, era que ela queria que eu pudesse levar a minha aproximação de pesquisa e docência acadêmica para um contexto outro. E eu acabei levando um pouco, porque na
época… um pouco não, bastante, talvez... Para ter uma ideia de escopo, a gente saiu um pouco
da ideia de representações nacionais e fomos visitar ateliês. Na época, eu estava fazendo
uma pesquisa com o Leste da Europa. Eu já desenvolvi uma grande parte. Fiz uma pequena
exposição aqui no MAC em 2011 – “Redes Alternativas” e em 2009 na Alemanha – “Subversive
Practices - Art Under Conditions of Policital Repression 60s-80s”, mas ainda não desenvolvi
totalmente a pesquisa em profundidade com todos aqueles artistas, mas é uma coisa que
ainda quero fazer. Na época eu estava fazendo isso, o que aconteceu? Quando eu fui para a
bienal nós dividimos mais ou menos as regiões do globo onde teríamos interesse de pesquisa
para visitar artistas, eu fui para o Leste da Europa e aí o que aconteceu? Eu já tinha artistas

na Hungria, já sabia quem procurar e desenvolvi uma relação com críticos dessa época. Muito
antes, então, eu já sabia pra onde ir e o que eu queria visitar, e uma coisa foi levantando a
outra. Visitei arquivos que eu não conhecia em Budapeste e isso já tinha tudo a ver com relação ao trabalho desenvolvido aqui do museu. Fora isso, levar um pouco essa apreciação de
trabalhar muito com documentos, eu acho que com isso, pude contribuir um pouco na bienal;
talvez por meio de uma pesquisa com perspectiva mais acadêmica.
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Não devemos desprezar o papel do museu como lugar de legitimação, quer dizer, tudo tem
suas duas faces. Quando você começa a trabalhar com um artista que nunca ninguém ouviu
falar, começa a expor esse artista, escrever textos sobre ele, não textos de pirueta romântica,
mas de fundamentação histórica e teórica, obviamente isso agrega um valor econômico e não
apenas simbólico. Então agregar valor econômico é saber que você tem responsabilidade.
Você pode não atuar diretamente no mercado, coisa que eu não faço obviamente. Eu não vou
nem a feiras de arte, eu nem sei o que acontece - nisso eu acho que sou um pouco radical, eu
deveria, talvez, pelo menos saber o que está acontecendo -, mas eu não tenho tempo pra isso,
porque eu acho que minha urgência é tão grande no que eu tenho que fazer aqui. A tarefa é
tão imensa e os trabalhadores são tão poucos nessa direção que eu não preciso ficar engrossando onde está cheio. E outra, principalmente a minha função como professora, docente,
pesquisadora - que eu me coloco assim nessa universidade -, então a curadoria faz parte do
perfil de atividade docente que se desenvolve no museu.
O mercado abarca qualquer coisa; agora qual é a obrigação? A gente entender aquilo. En-

tender a distinção entre uma coisa e outra, por isso eu explico muito bem no “Poéticas do
Processo” que eu procurei desenvolver um instrumento teórico e metodológico que me ajudasse na prática; então eu operei com a noção de valor de exibição. Por exemplo, se essa foto
é idêntica a essa, com qual eu vou trabalhar no acervo? Eu preciso descobrir qual foi exibida,
essa outra é a cópia, não é simplesmente a cópia da cópia, é a autenticidade que diz respeito a história agregada e isso você olha pela retina? Não. É a pesquisa que vai te dar isso. A
pesquisa deve ir em direção ao próprio trabalho, descobrir aquele artista, em que contexto ele
cria, com que grupo ele se entende, como aquilo se justifica em um grupo maior, num estado
maior, numa nação maior, num contexto histórico e sócio-político maior… assim por diante
você vai criando várias camadas de sentido - é isso que a pesquisa possibilita. O mercado faz
isso? Claro que não, porque isso dá muito trabalho e não é imediato, isso é uma formação que
demanda muito tempo. Por exemplo, o livro do Zanini que estou organizando “Walter Zanini
– escrituras críticas” demorou 5 anos e o livro do Bruscky – “Paulo Bruscky - Arte, Arquivo
e Utopia” foram 5 anos e mais 3 esperando para ser publicado. Tudo sem dinheiro, sempre
com patrocínio público, nunca ganhando absolutamente nada a priori dentro de um interesse
já colocado. A pesquisa, por ter certa pertinência, uma urgência, ela precisa acontecer, ela
vai acontecer de uma maneira ou de outra. O trabalho que eu tenho feito, e isso me dá muito
trabalho e demanda muito esforço, é o de tornar as coisas públicas, por exemplo, voltando
ao “Poéticas do Processo”, este poderia estar restrito aos meus alunos, porque eu estava
ensinando isso, mas eu resolvi publicar. Fui atrás de dinheiro, porque daí eu estou falando
com que eu não conheço, e isso é tornar público. Acho que a gente tem essa missão também.
A mesma coisa com a pesquisa com o Zanini. Eu queria reunir um grupo de textos para poder
usar nas minhas aulas e vi que isso não era suficiente. Eu precisava então introduzir melhor,
porque a sua geração não sabe direito, tem um “gap” aí. Eu precisava introduzir melhor que
figura foi essa, que museu foi aquele, e como eu o conheci? Eu vivi o MAC dos anos 70? Não.
Eu conheci esse museu pela pesquisa no acervo. O Zanini também; eu não fui aluna dele. Eu
estudei no Instituto de Psicologia, não tinha muito a ver com o que o Zanini estava fazendo ali
do lado. Eu tive que encontrar, buscar e procurar,. A pesquisa me levou.
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As publicações são mais um desdobramento dessa ação. Para conceber a pesquisa e o ensino
interligados você tem que ter material, ter objetos concretos, por isso a gente lê documentos.
A pesquisa no acervo precisa gerar uma documentação desse acervo, então são duas necessidades que se encontra e isso pra mim cria mais uma urgência - um programa híbrido, não
apenas para curadores escolherem obras para suas exposições, mas para alunos entender
cada coisa, para o público em geral, para os meus pares. Tem uma visão de diálogo, é dialógico mais que autônomo.

tinha começado, era só um evento na praça, um evento isolado. Isso quer dizer que ele estava
pensando o mundo, pensando o museu, discutindo o museu no Ibirapuera[8], isso tudo foi
conversado. É importante frisar essa indissociação do trabalho da curadoria, do ensino e da
pesquisa, isso é fundamental, é aí que as coisas se definem.
_______
[1] Entrevista concedida por Cristina Freire a Jonas Magnusson. Researching, writing, exhibiting, teaching. The urgency of a critical apparatus.
[2] MAC/USP - Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Seu acervo tem
origem na transferência da coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1963 para a
universidade. A formação do acervo está associada as coleções de Yolanda e Ciccillo Matarazzo e pelos prêmios das Bienais de São Paulo.
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O Zanini virou uma figura de proa pra mim. Conhecia ele desde o livro “Poéticas do Processo”,
mas não tinha muita presença cotidiana. Em 2005, - eu conto isso no livro do Zanini -, em 2005
eu mandei uma carta pra ele dizendo que eu queria fazer uma compilação de textos para usar
em aula com os alunos. Eu falo tanto das exposições e não tinha um corpus teórico crítico que
pudesse ajudar a ensinar isso. Zanini demorou quase um ano. Um dia me liga, depois dessa
carta, no final de 2006 - que podíamos começar a conversar, mas que ele queria reler e reescrever parte dos textos que eu escolhesse -, começamos um contato que foi até o final agora
desse ano; muito muito intenso, e acho que ele me ensinou muito no final, sempre ensina,
mas ele me ensinou pelos documentos e depois resolveu me ensinar diretamente, ele me
ligava quase toda segunda-feira para comentar. Era uma coisa diferente, ele era um pensador, um filósofo; dos poucos filósofos que conheci em vida, ele foi um deles. Quando começou
a “revolta no Egito”, eu não estava nem dando ciência daquilo, ele me liga e pergunta: Cristina
você viu o que aconteceu no Egito? Preste atenção! Nem tinha começado a Primavera[7], não

[3] FREIRE, Cristina. Poéticas do Processo – Arte Conceitual no Museu. São Paulo: Ilumimuras, 1999. No livro, Cristina Freire relata o acervo de arte conceitual do Museu de Arte
Contemporânea da Universidade de São Paulo, analisa os trabalhos, a importância do acervo e
as exposições organizadas nas décadas de 1960 e 70.
[4] Walter Zanini (1925 – 2013) foi diretor do MAC – Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e curador da Bienal de São Paulo em 1981 e 1983. Zanini foi uma importante
figura da arte brasileira. Como diretor do MAC nas décadas de 60 e 70 fez com que a instituição se convertesse em um museu experimental, organizando exposições que se tornaram
posteriores referências históricas, para citar apenas duas: JAC (Jovem Arte Contemporânea,
tendo sido realizada por 7 edições) e Prospectiva-74.
[5] Em referência ao conceito colocado por Lucy Lippard em seu livro “Seis anos: a desmaterialização do objeto artístico de 1966 a 1972”.
[6] As pró-reitorias são os órgãos responsáveis pela direção de uma determinada área de
atuação das instituições.
[7] Como viver junto - 27ª Bienal de São Paulo, 2006. Curadoria-geral de Lisette Lagnado e cocuradoria de Adriano Pedrosa, Cristina Freire, José Roca, Rosa Martinez e Jochen Volz.
[8] “Primavera Árabe” é como ficou conhecido os levantes populares surgidos nos países
árabes no final de 2010.
[9] Em referência a transferência do MAC USP para uma nova sede localizada no antigo prédio
do Detran no Parque do Ibirapuera, São Paulo, Brasil

Entrevistada Cristina Freire / Entrevistador Renan Araujo e Julia Coelho
Publicação final do Projeto Máquina de Escrever
Tutoria Amilcar Packer e Manuela Moscoso
Capacete, São Paulo, dezembro de 2013

Infantil Gabriel Prestes e cedeu em comodato o restante de seu terreno para uso da
Universidade Presbiteriana. A casa principal, antes de seu fechamento para restauro
em 2008, abrigou instituições várias: Cruz Vermelha Brasileira, Escola de Engenharia do Mackenzie, Arquivo Histórico Municipal e a seção circulante da Biblioteca Mario de Andrade. Nesse mais de um século de existência, a chácara assistiu a grandes
alterações na cidade e também modificou-se gradualmente, todavia, mantendo-se
mais ou menos inalterada em sua casa principal desde o início dos anos 1900.
“A intervenção dos espíritos no mundo corporal”
O corpo de trabalho apresentado pela dupla Ohira e Bonilha na Chácara Lane é
formado por três projetos específicos pensados para o contexto. A convite do Centro
Cultural São Paulo, ocuparam desta vez o espaço que não é o da instituição. Não há
na escolha um mero acaso, as forças que emanam da própria chácara parecem ter
ajudado nesta decisão: os projetos recentes da dupla observam fenômenos espirituais e forças não terrenas.
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“O cavalo como receptor e difusor do espírito”

MÊMORE - LUCIANA OHIRA E SERGIO BONILHA
“Energia viva, o pensamento desloca, em torno de nós,
forças sutis, construindo paisagens ou formas, e criando
centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a
nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros.” Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier.

Antes de mais nada, um breve histórico desta antiga chácara onde agora funciona
o Gabinete do Desenho. Constituída no final do século XIX pelo missionário presbiteriano norte-americano George Chamberlain participou no processo de fundação
da Escola Americana (precursora da atual Universidade Presbiteriana Mackenzie),
sendo logo após a morte do Reverendo George adquirida pelo Dr. Lauriston Job
Lane, que nela residiu e manteve seu consultório médico até o fim da vida. Nos anos
1940, tomada como interesse público, a chácara foi comprada pela prefeitura de São
Paulo, que a desmembrou para estabelecimento da Escola Municipal de Educação

O corpo é matéria. A matéria tem sua densidade diferente do espírito. Já os espíritos habitam os lugares e por motivos diversos se encontram ainda entre nossos
pares. Câmeras de circuito fechado são usadas para monitorar os acontecimentos
de um local, algumas com HD que guardam horas e horas de programação obsoleta
e outras para que exista a multiplicação do olho de um funcionário em mais de um
espaço. “c.c.t.v. - central de consulta e tratamento volátil” (em referência ao termo
‘closed circuit television’) é configurado por três câmeras e microfones acoplados a
três comedouros que ficam na parte externa da casa. Diferente da função de proteger e controlar, aqui a função é a de aproximar as espécies. Da impossibilidade de
conviverem juntas – por instinto de sobrevivência – os pássaros comem de um lado
e sua imagem/ação é transmitida a uma outra parte, como uma extensão/afeto, os
televisores são como o afago difícil de se conquistar, a aproximação da natureza
artificializada pelo meio. Os pássaros têm muito o que falar, mantenham-se atentos
para entender as nuances da linguagem.
“É no espírito que está a memória e não no perispírito”
“mêmore” é formado por impressos de livre distribuição contendo transcrição de
consulta com a vidente Regina Giovanetti sobre a Chácara Lane e por monitores LCD
que são modificados e colocados nas janelas do espaço, busca-se evidenciar diferentes formas da memória enquanto elemento fundamental à criação e/ou perpetuação do presente. A dupla retira a película que torna a imagem visível e a coloca a
uma certa distância em um ponto específico de visão – o mesmo ponto onde foi gravada a cena que é exibida em cada monitor: no piso térreo as crianças chegam para

a aula na escola infantil vizinha e no piso superior o fluxo de carros sobe e desce a
Rua da Consolação, sem contar nas coisas que não são possíveis de serem captadas
pela câmera e que possivelmente existem noutros planos. Mesmo que as crianças e
motoristas não saibam da existência de uma câmera, seus gestos continuam normativos e seguem um modelo social já instituído. A transcrição da consulta, contendo
dados de um universo acessado por meio da vidência, registra aquilo que acontece
de modo invisível à maioria de nós; convertida em palavras, a visão da médium produz outras tantas visões na imaginação do(s) leitor(es).

Em “o camelo e a agulha”, a dupla realiza um sudário da janela lateral da casa,
antes fechada e esquecida, agora retorna na qualidade de imagem (um cianótipo
emoldurado em escala 1:1). Entretanto, se observamos o conjunto a partir da câmera obscura estrategicamente posicionada no jardim da casa (segunda parte dessa
discreta intervenção) temos sensação de ver uma janela de fato, tal como seria no
passado, integrada à fachada e até mesmo iluminada. Segundo relata a dupla, ao fazer referência à passagem bíblica presente em Mateus (“pois mais fácil é passar um
camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus”) o que se
busca é embaralhar o dualismo produzido pela separação entre corpo e alma, daí a
combinação das técnicas do fotograma e do ‘pinhole’ (buraco de agulha), da fixação
de imagens e da projeção em tempo real na câmara obscura.
Os trabalhos da dupla nesta atual configuração da chácara buscam o externo. Não
se contentam em estar apenas dentro, mas circundam a chácara protegendo-a de
algo. Estando dentro esperam algo vindo de fora, estando fora esperam algo vindo
de outro lugar: da rua, dos vizinhos, dos espíritos e dos céus. A vidente consultada
fala de um certo benfeitor invisível a habitar a chácara, segundo diz, o próprio Lane.
Se assim for, além de muitas moradas, é possível que haja também muitos moradores na casa de nosso(s) pai(s).

Exposição “Mêmore” - Gabinete do Desenho - CCSP - Centro Cultural São Paulo Brasil / dezembro de 2013
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“Um retorno ao corpo”

presas de publicidade em campanhas de eletrônicos, achocolatados e detergentes.
Constrói totens com TVs que exibem vídeos de edição rápida, onde na maioria das
vezes figuram pessoas se exercitando ou usando os aparatos. Em outros trabalhos,
as embalagens dos produtos sempre coloridas, giram no centro da tela, rodopiam
como um clássico bailado do varejo. Podemos pensar que antes de termos Sanchez
artista, temos o civil. O indivíduo que também pode executar sua ações sem a validação inicial do sistema de arte, inclusive utilizando-se em parte dessa condição para
capturar materiais para seus trabalhos como artista.[1]

foto/photo glenda martins | paula dalberto

Já se foram vinte e um anos do Massacre do Carandiru, o número divulgado de mortos contabiliza 111 vítimas, sequência visualmente harmônica que não anula a sentença capital. O ponto 13 do Estatuto do PCC – Primeiro Comando da Capital - coloca:
“Temos de permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra novamente
um massacre semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de Detenção em 2 de outubro
de 1992, onde 111 presos foram covardemente assassinados, massacre este que jamais será esquecido na consciência da sociedade brasileira. Porque nós do Comando vamos sacudir o sistema e fazer essas autoridades mudarem a política carcerária, desumana, cheia de injustiça, opressão, tortura e massacres nas prisões”.

SÍMBOLO PÁTRIO / A LA ORDEN* / LEGÍTIMA DEFESA - EDWIN SANCHEZ
(dedicado a Marcelo Eduardo Bovo Pesseghini)
“O crime é portanto necessário; está ligado às condições
fundamentais de qualquer vida social e, precisamente
por isso, é útil; porque estas condições a que está ligado são indispensáveis para a evolução normal da moral
e do direito”. Émile Durkheim, In: As Regras do Método
Sociológico

O aparelho repressivo do Estado tem sua estrutura pautada pelo uso da violência
legítima, ponto esse que divide os lados entre policial e marginal. Em 1996 ocorreu o
Massacre de Eldorado dos Carajás, onde dezenove pessoas que participavam de uma
manifestação liderada pelo MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
foram assassinadas pela polícia militar do Pará. Companheiros tombados por facões
e balas. As mudanças não parecem significativas com relação a reforma agrária e o
direito a terra desde então.
Edwin Sanchez é um artista de fim de semana, produz seu trabalho durante as noites em meio a projetos que realmente pagam as contas do mês: design para em-

Diferente do personagem que vê a situação de fora, Edwin tenta se aproximar do seu
objeto de estudo, está próximo do contexto que relata, é um observador e não um
delinquente, mesmo trabalhando com elementos que subvertem as leis. Ao artista
é necessário estar ou pelo menos manter um vínculo com seu país de origem, seu
material de trabalho é impregnado do contexto. Não é fácil para o artista vender
uma arma ou agredir a um pedinte aleijado, a carga de culpa não é extinta, mas
faz-se necessário para alargar a discussão de certos limites sociais. Alguém precisa fazê-lo. O artista se arrisca [ou tenta] estar no mesmo plano da cena que exibe
e não em um lugar protegido e privilegiado da arte, as ações são realizadas nas
ruas, aceitando a dinâmica dada pelas leis que regem cada lugar e situação, distante do Estado ou da moral. Foi amigo de Jimmy, e ele o ensinou a manejar as facas.
Manteve uma rede de contatos para conseguir entrevistar antigos paramilitares e
guerrilheiros que lhe contaram como um jacaré se sentira cansado de tanto comer
corpos humanos[A]. Entrou em uma casa de sexo participativo e gravou as cenas do
encontro coletivo, quase o descobriram com a câmera após um cliente reclamar
de uma certa carteira roubada[B]. Subornou policiais para que eles o alugassem
uma arma[C]. Os riscos cercam o artista a todo momento e sempre estão a espreita
tentando capturá-lo.
A Chacina de Vigário Geral no Rio de Janeiro deixou 21 mortos. Da foto clássica divulgada dos corpos na comunidade, temos 18 deles enfileirados um ao lado do outro: 2
linhas e 9 colunas, os outros 3 não aparecem na cena – uns sem camiseta, um com
lençol se cobrindo, outro de vestido. Naquela época ainda não existiam as UPP -

Unidade de Polícia Pacificadora, agora os indivíduos atingidos não podem figurar em
nenhuma foto: seus corpos desaparecem misteriosamente ou, dizem, nunca existiram mesmo.
No centro de Bogotá é possível encontrar a poucos passos a matéria que precisa
para o desenvolvimento dos projetos. Contanto que se entre de táxi para não ser
roubado nas imediações de certas zonas de tolerância. Santafe é um desses lugares,
há batedores de carteira, trabalhadores com jaquetas da Claro dormindo bebados
nas mesas das casas de stripper, cordão de policiais, prostitutas, drogas, armas,
Poker, churrasquinho. As garotas são neo-escravas, saem de outras regiões da Colômbia para trabalharem na capital (o que não difere do Brasil ou de outros países),
dormem no próprio lugar onde trabalham (pagam o quarto para viverem e também
quando estiverem com clientes). Os garçons não recebem salário, mas ganham por
cerveja vendida e gorjetas (ou qualquer outra coisa que conseguirem vender - lícito ou não). Wilson é um desses garçons que trabalha em uma das muitas casas de
prostituição do bairro, é o mediador para que o artista consiga parte do material
de trabalho, já o ajudou na busca de um .38 para “Inserções em Circuitos Ideológicos” e no contato inicial com os personagens para o projeto “Se existem heróis na
Colômbia”[D].
Em alguns casos após ver um dos seus trabalhos, é instintivo que se solte um “filho
da puta!”, a moral, sim, sempre ela, não nos deixa de lado em nenhum momento.
É preciso parar para entender o que se passa. Saber que a culpa também é nossa.
Preferimos continuar com as mãos limpas e apenas falar do absurdo de tais ações
[pergunte a galerista sobre “Arte Útil”]. A invisibilidade dos personagens nos trabalhos de Sanchez recebem o direito a vida após os atos do artista, os indivíduos
agora são vistos por outras camadas da sociedade, suas imagens estão em um lado
protegido. Socialmente cria-se um sentimento de compaixão pelo o que antes era
apenas figura de cena ou mobiliário urbano. O trabalho sempre estará em luta - com
seu contexto e com a sua própria ética.
O artista está em seu posto de intelectual e não pode falar pelo oprimido/subalterno/
marginalizado – já que o artista apenas media as coisas entre os mundos. Entramos
aqui no questionamento colocado por Spivak[2] – O intelectual deve ter clara esta
condição: não se pode falar pelo outro. A proximidade, o afeto e, principalmente, um
não julgamento prévio são as estruturas utilizadas para que o testemunho coletado
por Sanchez se torne menos difuso e que tenha uma maior força simbólica. A perversidade mais uma vez o acomete: dá-se a voz ao outro e a audiência que ela ativa é
apenas restrita a um pequeno circuito. O conforto que a arte proporciona é posterior
a produção/ação executada pelo artista.
Joel da Conceição Castro, de 10 anos, foi assassinado no dia 22 de novembro 2010,

durante uma ação policial no Nordeste de Amaralina, bairro da cidade de Salvador.
Joel estava dentro de casa se preparando para dormir no momento em que foi alvejado por um tiro da polícia. Ele foi morto durante uma ação da 40ª CIPM no bairro,
seu pai acompanhou a morte do filho aos poucos, já que os policiais se recusaram a
prestar socorro.
[A] Símbolo Pátrio/Símbolo Pátrio. O artista suborna a dois policiais para que eles o
aluguem uma Mini Uzi. A forma de apresentação do trabalho se dá pela documentação da ação, o processo de obtenção da arma é o conteúdo exibido: esquemas, fotografias e uma frottage que agrega ao projeto mais um dado do real, pois a imagem
decalcada é a prova da existência de seu referente.
[B] Desapariciones/Desaparecimentos. Durante meses o artista entrevistou exintegrantes de grupos como as FARC - Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia
e AUC - Autodefesas Unidas da Colômbia que foram reinseridos a sociedade e hoje
executam outros trabalhos no país. A pedido do artista cada entrevistado realizou
um desenho - de traços simples e que lembram garatujas infantis, posteriormente
animadas as cenas narram as formas de execução e mecanismos de terror utilizados pelos grupos paramilitares ou guerrilheiros.
[C] Sexo participativo/Sexo participativo. Há uma modalidade onde todos têm a possibilidade de participação mediante pagamento. O artista utiliza uma câmera oculta
para registrar o interior de uma casa de prostituição, a edição final se aproxima de
um clipe musical ou de um vídeo facilmente encontrado com a tag amateur ou de
um vídeo para promover o lugar. O clima de coletividade é quebrado quando um dos
participantes anuncia que foi roubado.
[D] Los Heroes en Colombia si existen/Se existem heróis na Colômbia. Como em um
filme pornô, o artista/agente contrata um casal para transar em frente as câmeras,
a locação é no próprio lugar de trabalho da prostituta. Seu parceiro é um soldado
mutilado do exército colombiano. Durante as cenas de sexo há diálogos entre artista
e contratados onde figuram situações de heroísmo.
Retrato de família/Retrato de família. Um álbum com lindas fotos do artista quando
criança com sua família na fazenda Nápoles de Pablo Escobar (pela segunda vez
em menos de três meses deixo a minha homenagem ao hipopótamo Pepe, sacrificado pelo exército colombiano no rio Magdalena, depois de fracassadas tentativas
de levá-lo de volta à fazenda. O animal havia fugido de seu hábitat “quase” natural),
segue pelo álbum uma imagem do artista abraçado a um policial ESMAD e uma
outra posando ao lado de um veículo que anteriormente pertencia a um traficante e
que agora é de posse da polícia colombiana que comumente o utiliza para exposição
pública - sem dúvida um bom exemplo a sociedade de que o crime compensa, principalmente pelos modelos importados. Um triunfo!

---*A la orden - expressão colombiana usada por comerciantes: “Estou à disposição”. “Como
posso ajudar?”
Ps.: Não acredito que Marcelinho tenha executado a família, dirigido o carro até a escola e
depois cometido suicídio.
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[1] Durante um período de tempo o artista trabalhou para a polícia na realização de vídeos
institucionais. Para um dos seus trabalhos se apropriou de vídeos realizados pelas “FARC Forças Armadas Revolucionárias Colômbia–Exército do Povo” que eram de posse do Estado,
neles são exibidos uma guerrilha falha e com características humanas, um grupo débil e que
por acaso está armado. A incorporação de tais materiais poderia trazer ao artista complicações junto ao Estado, mas nada acontece. A audiência da arte parece mínima.
[2] SPIVAK. Gayatri Chakravorty. Pode o Subalterno Falar? Tradução de Sandra Regina Goulart
Almeida, Marcos Pereira Feitosa, Andre Pereira Feitosa. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
Exposição “Símbolo Patrio” | Galeria Jaqueline Martins | São Paulo | Brasil
outubro/novembro 2013

NATIONAL SYMBOL / AT YOUR SERVICE* / SELF DEFENCE - EDWIN SANCHEZ
(dedicated to Marcelo Eduardo Bovo Pesseghini)
“Crime is, then, necessary; it is bound up with the fundamental conditions of all social life and by that very fact it
is useful, because these conditions of which it is a part
are themselves indispensable to the normal evolution of
morality and law.” Émile Durkheim, The Rules of Sociological Method

The structure of the repressive apparatus of the State is based on the use of lawful
violence, a fact that separates two distinct sides: the police and the criminal. In 1966
the Eldorado dos Carajás massacre took place, in which nineteen people who had
been participating in a demonstration led by the MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Landless Workers’ Movement) were assassinated by the military police of the State of Pará. Comrades killed by knives and bullets. The changes
that have taken place regarding land reform and property rights since then seem far
from significant.
Edwin Sanchez is a part-time artist, producing his work on weekends or in the eve-

nings, in between the projects that ultimately pay the monthly bills: design projects
for advertising agencies, including campaigns for electronic devices, cocoa powder
and detergents. He builds totems using TV sets that exhibit hastily edited videos,
which in most cases show people exercising or using such appliances or products. In
other cases, colourful packaging twirls in the centre of the screen, spinning round in
line with the retail market’s classic choreography. It could be said that before Sanchez the artist, there is Sanchez the civilian. The individual who can also execute his
actions without the initial validation of the art system – and going further, who partly
takes advantage of this particular condition in order to find materials for his work as
an artist.[1]
Twenty-one years have passed since the Carandiru Massacre, the reported number of deaths account for 111 victims, a visually harmonious sequence that does not
invalidate the death sentence. Point 13 of the PCC – Primeiro Comando da Capital
(First Command of the Capital) – states: “We must stand united and organized to
avoid a massacre similar or worse than that which took place in the Detention House
on October 2nd, 1992, where 111 prisoners were cowardly assassinated, an event that
shall never be extinguished from Brazilian society’s conscience. Because we, from
the Comando, will rock the system, forcing the authorities to change such inhuman,
unmerciful prison policy, laden with unfairness, oppression, torture and massacres
in the prisons.”
Contrary to the character who observes the situation from the outside, Edwin attempts to draw closer to his object of study, standing near to the context which he
speaks of, as an observer rather than a delinquent, even as he works with elements
that subvert laws. The artist feels the need to be or at least maintain a link to his
country of origin, and his source material is imbued with this context. It is not easy
for him to sell a weapon or assault a crippled beggar, and although the load of guilt
does not vanish, it plays a necessary part in expanding the discussion of specific
social boundaries. Someone must play this part. The artist risks [or at least attempts
to] stand in the same frame as he exhibits, rather than in the shielded and privileged
standpoint of art, and the actions are carried out in the streets, in acceptance of the
dynamics, distinct from the laws of the State or those dictated by morality. He became Jimmy’s friend, who taught him how to handle knives. In his attempt to interview
combatants and guerrilla fighters, he actively maintained a network of contacts, and
when he managed to do so, they recounted stories such as one about an alligator
that was exhausted from eating countless human bodies [A]. He visited a participative sex house where he documented scenes of collective rendezvous, and when a
client complained of a stolen wallet he was almost caught using his camera [B]. He
bribed policemen to have them rent him a gun [C]. The artist is surrounded by risks
at all times, always lying in wait to capture him.

The Vigário Geral massacre in Rio de Janeiro left 21 dead. The classic image shown by the media of the bodies laid out in the community depicts 18 of them aligned
side by side: 2 rows and 9 columns, the other 3 are missing from the scene – some
of them wear nothing from the waist up, one is covered by a sheet, another wears a
dress. At the time, the UPPs – Unidade de Polícia Pacificadora (Pacifying Police Unit)
had not yet been set up. Now, the individuals who get hit can no longer be depicted in
any photograph: their bodies disappear mysteriously or, as some may say, they never
existed in the first place.
In Bogota’s city centre it is possible to find the stuff he needs to develop his projects
very closely. As long as one can get there by taxi to avoid thievery in the vicinities of
certain brothel areas. “Santafe” is a place of this kind, fraught with pick pocketing,
labourers wearing jackets with the Claro logo, drunk and asleep on strip-club tables,
police cordons, prostitutes, drugs, weapons, Poker, barbecued meat on sticks. The
girls are neo-slaves, migrating to the capital from other regions in Colombia (as
is current in Brazil or in other countries), sleeping in the same place as they work
(renting a room both to live in and to meet with clients). Waiters do not earn salaries,
but get paid for every beer sold, or else resort to tips or making money off anything
they manage to sell – legal or otherwise. Wilson is one of these waiters who work in
one of the many brothels in the neighbourhood. He acts as mediator for the artist to
attain part of his working material, he helped him in the search for a .38 for “Inserciones en circuitos ideológicos” (“Insertions in ideological circuits”) and in the initial
contact with the characters for the project “Heroes en Colômbia si existen” (“Yes,
there are heroes in Colombia”) [D].
In some cases, after viewing one of his works, it is instinctive to utter a “son of a
bitch!”; morality, yes, always morality, never abandons us. It is necessary to stop, in
order to understand what is going on. To realize it is also our fault. We prefer to keep
our hands clean, commenting only on the absurdity of such actions [ask the gallerist about “Arte Útil” (“Useful Art”)]. If before participating in the artist’s actions the
characters in Sanchez’s works were invisible, they are now granted the right to live;
the individuals are now seen by other strata of the community, and their image now
inhabits a protected zone. Socially, a feeling of compassion is evoked for those who
previously only configured as props in the urban scenario. The work will always be
struggling – both with the context from which it arises and with its own ethics.
The artist remains in his intellectual role and cannot speak for the oppressed/subaltern/marginal – as the artist only acts as a mediator of things between different
worlds. Here we can refer to an enquiry posed by Spivak[2] - The intellectual must be
clear about this condition: it is not possible to speak for the Other. Proximity, affect,
and overall, eliminating all pre-existing judgement are the necessary structures for
the testimony gathered by Sanchez to become less diffuse, thus acquiring greater

symbolic force. Once again he is seized by perversity: the Other is granted a voice,
and the audience it activates is limited to a very small circuit. The comfort offered/
granted by art is an aftereffect of the artist’s work/actions.
The ten-year-old Joel da Conceição Castro was murdered on November 22nd, 2010,
during a police action in the Northeast part of Amaralina, a neighbourhood in the city
of Salvador. Joel was inside his home, getting ready for bed, when a bullet fired by
the police hit him. He was killed during an operation of the 40th CIPM - Companhia
Independente da Polícia Militar (Independent Battalions of the Military Police) in his
neighbourhood. His father watched his son’s slow death, as the policemen refused to
provide emergency assistance.

the second time in less than three months I leave my homage to Pepe, the hippopotamus, sacrificed by the Colombian army in the Magdalena River, after several
failed attempts to bring him back to the farm. The animal had fled from his “almost”
natural habitat). In the album there is an image of the artist embraced with a ESMAD
(Escuadrón Móvil Antidisturbios or Mobile Anti-Disturbances Squad) policeman, and
one where he poses next to a vehicle that formerly belonged to a drug dealer and
currently belongs to the Colombian police, who now regularly displays it in public –
undoubtedly as a good example to society that crime does pay off after all, especially
when it refers to imported models. A triumph!
——

[A] Símbolo Pátrio/National Symbol. The artist bribes two policemen for them to
rent him a Mini Uzi. The work is presented as documentation of the artist’s action,
exhibiting the process of obtaining the firearm through diagrams, photography, and
a frottage that ultimately confers a realistic quality to the project, seeing the decal is
proof of existence of its referent.

*A la orden – Colombian expression commonly used by merchants and traders: “At your service”; “How can I help you?”

[B] Desapariciones/Disappearances. During several months the artist interviewed
ex-participants of groups such as the FARC (Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia or Revolutionary Armed Forces of Colombia) and the AUC (Autodefesas
Unidas da Colômbia or United Self-Defense Forces of Colombia), who are now reintegrated in society, performing other types of work. The artist requested that each
interviewee make sketches using very simple lines or doodles – they resemble drawings made by children. The scenes were later animated to create a narrative of the
execution procedures and mechanisms of terror employed by paramilitary groups or
guerrilla combatants.

[1] During a period of time the artist worked for the police in the production of institutional videos. He took possession of videos recorded by the FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia / People’s Army) that were held by the State. The videos exhibit guerrilla warfare that
is faulty and fraught with human characteristics, a lame group that happens to possess guns.
The incorporation of this material could create complications for the artist with the State, but
this does not happen. The outreach of Art’s audience seems minimal.

[C] Sexo participativo/Participative sex. There is a modality of sexual rendezvous
where anyone who pays is able to join in. The artist employs a hidden camera to
record images from within a brothel. The final edit resembles a music video clip, or
one that could easily be found using the word amateur as a tag, or even a promotional video of the space. The feeling of collective coalescence is broken when one of
the participants declares he has been robbed.
[D] Los Heroes en Colombia si existen/Yes there are heroes in Colombia. As in a
porn movie, the artist/agent hires a couple to have sex in front of the cameras. The
prostitute’s actual working place is the location, and her partner is a mutilated soldier from the Colombian army. During the sex scenes dialogues between the artist
and a cast tell of heroic situations.
[E] Retrato de familia/Family portrait. A photo album with beautiful photographs of
the artist as a child with his family in the Nápoles farm owned by Pablo Escobar (for

P.S. I don’t believe that Marcelinho executed his Family, drove the car to school and then committed suicide.

[2] SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? (Can the Subaltern Speak?) Translated by Sandra Regina Goulart Almeida; Marcos Pereira Feitosa; André Pereira Feitosa. Belo
Horizonte: UFMG, 2010.
Exhibition “Símbolo Patrio” | Galeria Jaqueline Martins | São Paulo | Brasil oct/nov 2013

dados, embaralhando conceitos científicos com a realidade local]. Isso me fez entender parte do processo de pesquisa do artista, sempre em deslocamento: real – com
suas andanças/expedições e material –, reorganizando os objetos artificiais a partir
de fundamentos culturais e científicos (ou paracientíficos).

Olinda, PE / 17h45 / 30ºC / Catedral de Olinda

foto/photo galeria nara roesler

Os holandeses aportaram suas embarcações aqui no século XVII; traziam na bagagem alguns artistas para registrar os costumes dessa terra distante: fauna e flora
desenhadas a partir da visão do estrangeiro, levando em seu retorno dados para
facilitar a exploração do tropical – banana, goiaba, coco, melão, mandioca, abóbora,
repolho, abacaxi, entre outros; a paisagem de terra boa para o plantio, um solo doce
para o cultivo; a imagem do escravo com o corpo ideal para o trabalho, e com moral
e intelectualidade inferiores às do europeu, serviria para atestar que tudo estava
correndo bem. “Não há erro nessa terra, a não ser o calor”, pensaria o colonizador;
os selvagens povos primitivos, que ainda hoje devem ser exibidos como imagem
dessa região, eram mais passíveis de eliminação. Sempre ao progresso.

São Paulo, SP / 23h37 / 22ºC / casa
EXPEDICIONES PACÍFICAS - ALBERTO BARAYA

Ribeirão Preto, SP / 1h54 / 23ºC / casa
Durante o 8º Festival de Performance de Cali (2012), Colômbia, Baraya tornou-se um
dos guias do zoológico, em sua performance Visita el Zoológico con visita guiada y
selección musical aviaria (1), que se confundia com o funcionamento do parque. O
instrutor/artista caminhava pelo trajeto, criando relações entre os animais e a estrutura física do lugar, associando uma escultura gigante de tartaruga feita de concreto
a situações específicas do contexto colombiano: “Aqui não há hipopótamos!”, falava
ao mesmo tempo em que batia seu guarda-chuva em uma imagem/propaganda fixada em um poste pelo caminho, onde figurava um hipopótamo. Relembrava com isso
a fazenda Nápoles, de Pablo Escobar, e sua criação de animais importados da África
via Estados Unidos (deixo aqui minha homenagem ao hipopótamo Pepe, sacrificado pelo exército colombiano no rio Magdalena, depois de fracassadas tentativas de
levá-lo de volta à fazenda. O animal havia fugido de seu hábitat “quase” natural). Foi
importante ser espectador/visitante de Baraya, mesmo não tendo noção da veracidade de muitos dos contextos [hipóteses: 1 – Não ter o espanhol como idioma fluente;
2 – Não entender toda a história colombiana; 3 – Sim, o artista cruzava narrativas e

Baraya incorpora o artista-personagem. As múltiplas personalidades o acometem:
pesquisador, explorador, antropólogo, instrutor, professor, naturalista e botânico.
Uma ou um conjunto delas aparece para construir as lógicas de cada trabalho. Há
quatro expedições reunidas: Nova Zelândia (2009), Califórnia (2012), Shanghai (2012)
e Machu Picchu (2013), todas inseridas no projeto Herbario de plantas artificiales,
iniciado há mais de uma década pelo professor. No projeto, é realizada a catalogação de plantas “Made in China”; há uma estrutura central que se ramifica em duas
direções: físicas e históricas. Algumas espécies possuem seus pares na natureza;
outras são de difícil catalogação.
A última expedição realizada aconteceu no Peru, e o personagem invocado foi o
naturalista explorador (2). O pesquisador possuía um objeto para medir corpos e o
utilizava para medir seu crânio, pedia aos turistas ou moradores locais que fizessem tais medições. A cena estava pronta: Baraya segurando seu objeto de estudo – plantas artificiais –, viajante ou residente medindo o crânio do botânico e, ao
fundo, quase sempre a paisagem ou imagem difundida por cartões-postais e pelas
câmeras dos turistas. Para realizar a série, o pesquisador se baseou nas fotografias
realizadas por Milcíades Chaves e Gerardo Reichel-Dolmatoff na Sierra Nevada de
Santa Marta, Colômbia (c. 1948). O interesse pelo outro sempre existiu (mesmo que
de forma indireta), por exemplo, quando o investigador mantém um diálogo com

seringueiros do Acre (3) e tenta entender parte da história política em decorrência
do extrativismo. Isso não é apenas incorporar o material humano como objeto de
exploração para a conclusão do projeto, mas é também uma tentativa de dar voz ao
subalterno. Baraya ironiza os processos executados pelos colonizadores realizando
um estudo “obsoleto” da sociedade industrial.

Ribeirão Preto, SP / 21h00 / 22ºC / circo montado na periferia da cidade

foto/photo galeria nara roesler

Não há mais animais nos circos, a felicidade triste desses espaços é a mesma de
quando os animais ainda existiam como atração: os bichos foram substituídos por
homens vestidos com roupas de animais. A primeira atração é um rato que faz piada, seguido de um urso branco com a roupa suja pelo chão de terra; meu sobrinho,
na cadeira ao lado, se agarra em mim assustado com tudo aquilo. Por último, dois
homens/animais entram no picadeiro, não consigo identificar de qual espécie, possivelmente uma mutação: dois novos seres não catalogados pela Ciência.

Ribeirão Preto, SP / 18h40 / 23ºC / shopping center
As plantas do artista chegaram ao ponto mais alto da evolução das espécies: já não
é necessária água ou qualquer outro procedimento para a manutenção da vida. A taxonomia realizada deixará bases de estudos para posteriores gerações. Há espécies
catalogadas por Baraya de rara existência, aparecendo em regiões muito específicas
e encontradas com a ajuda da perspicaz capacidade de observação. As descobertas e
amostragens são dadas pela primeira vez ao mundo pelo pesquisador.

Exposição “Expediciones Pacíficas” | Galeria Nara Roesler | São Paulo | Brasil /
junho 2013

EXPEDICIONES PACÍFICAS - ALBERTO BARAYA

Ribeirão Preto, SP / 1:54 a.m. / 23ºC / home
During the 8th Cali Performance Festival (2012), in Colombia, Baraya became one of
the zoo guides in his performance Visita el Zoológico con visita guiada y selección
musical aviaria (A visit to the zoo with a guided tour and a selection of avian music),
(1) which mixed with the park’s usual activities. The guide/artist walked around the
zoo establishing relationships between the animals and the physical structure of the
place, making a link between a giant concrete sculpture of a turtle with situations
that are specific to the Colombian context: “There are no hippos here!” he said as
he hit, with his umbrella, a piece of advertising on a lamppost in which there was an
image of a hippo. In so doing, he brought to mind Pablo Escobar’s Nápoles farm and
the animals he had there, all imported from Africa via USA (here, I pay a tribute to
Pepe, the hippo, which the Colombian army sacrificed in Magdalena River after several unsuccessful attempts to take him back to the farm. The hippo had escaped his
quasi-natural habitat). Being Baraya’s visitor/spectator was a significant experience,
despite not knowing for sure whether several pieces of information were actually
true or not [possible reasons: 1- I’m not fluent in Spanish; 2 - I’m not fully aware of

the Colombian history; 3 - Yes, the artist did mix narratives and data, local reality and
scientific concepts]. That made me understand part of the artist’s research process,
in which displacement always plays a key role: real-with his walks/expeditions and
materials-while reorganizing artificial objects based on cultural and scientific (or
quasi-scientific) grounds.

has always existed (even if in an indirect way), for instance, when the researcher
established a dialogue with rubber tappers from Acre State (3) and tried to understand part of the political history as a result of the extracting activities. This is not just
about adding human material as an object of exploration to finish the project; it is an
attempt to lend voice to the subalterns. Baraya mocks the processes used by settlers
by conducting an “obsolete” study on industrial society.

Olinda, PE / 5:45 p.m. / 30ºC / Olinda Cathedral
The Dutch arrived here with their ships in the 17th century and brought a number of
artists to portray the custom of the distant land: fauna and flora were depicted from
the point of view of the foreigner as data to be taken with him to better explore the
place: banana, guava, coconut, melon, manioc, pumpkin, cabbage, pineapple, among
others; the landscape of a fertile land, suitable for planting, a sweet soil for growing food; the image of the slave whose body was perfect for hard work, and whose
intellect and morals were inferior to those of the European, was strong evidence that
everything was fine. “There is no mistake in this land, except for the heat,” thought
the settler; the savage, primitive people who are, to this very day, the image of this
region were easy to eliminate. Moving towards progress, always.

São Paulo, SP / 11:37 p.m. / 22ºC / home
Baraya embodies the artist-character. He has multiple personalities: researcher,
explorer, anthropologist, coach, professor, natural scientist, and plant biologist.
Either one or a set of these personalities emerges to create the logics of each work.
There are four expeditions: New Zealand (2009), California (2012), Shanghai (2012),
and Machu Picchu (2013), and they are all part of a project called Herbario de plantas
artificiales [Herbarium of artificial plants], developed by the professor for over a decade. The project consists of cataloguing plants that are “Made in China,” and there
is a central structure that is divided in two directions: physical and historical. Some
species have peers that are found in nature; others are very difficult to catalog.
The most recent expedition took place in Peru, and the character that emerged was
the natural scientist and explorer. (2) The researcher had an object used to measure
bodies and he used it to measure the size of his skull; he asked tourists and locals to
do the measurement. The scene was ready: Baraya held his object of study-artificial
plants-while a traveler or a resident measured the biologist’s skull; in the background, the landscape or image widely disseminated in postcards or by cameras
tourists carry with them. In order to create this series, the researcher looked for
inspiration in the photographs made by Milcíades Chaves and Gerardo Reichel-Dolmatoff in Sierra Nevada, Santa Marta, Colombia (c. 1948). The interest for the other

Ribeirão Preto, SP / 9:00 p.m. / 22ºC / a circus in the outskirts of the city
Animals are no longer used in circuses, and the sad happiness of these spaces exists
just as it did when animals were still part of the show: men dressed as animals
replaced them. The first attraction is a mouse that makes jokes, followed by a white
bear whose clothes are dirty from the earth on the ground, and my nephew, sitting
next to me, was scared by all that and held on to me tightly. Finally, two men/animals began their act and I couldn’t figure out what were their species-it was possibly
a mutation: two new beings not yet identified by Science.
Ribeirão Preto, SP / 6:40 p.m. / 23ºC / shopping mall
The artist’s plants have reached the evolutionary peak of their species, since they no
longer depend on water or any sort of procedure to be alive. The conducted taxonomy will serve as basis for future generations. Baraya has catalogued some rare
species, which are found in very specific regions and only through an acute ability to
observe. The researcher presents to the world for the first time the discoveries he
made and the samples he collected.

Exhibition “Expediciones Pacíficas” | Galeria Nara Roesler | São Paulo | Brasil / June
2013
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AVANTE / FORWARD
sp-arte / Pavilhão da Bienal / São Paulo / Brasil (Sessão/Sector/Sección)
Curatorial Lab / tutoria de/bajo la tutoria de Adriano Pedrosa
2012
+ Info www.sp-arte.com
www.renanaraujo.com/avante.html
Artistas/Artists
Alberto Baraya (Colombia) // Alejandro Vidal (Espanha/Alemanha) // Anonimo
01 [traficante/drug dealer] // Anonimo 02 [Tarsila do Amaral] // Denise AlvesRodrigues (Brasil) // Edwin Sanchez (Colombia) // Gusmão + Paiva (Portugal)
// José Antonio da Silva (Brasil) // Milton Machado (Brasil) // Nuno da Luz
(Portugal) // Pedro Reyes (Mexico) // Sandra Gamarra (Peru) // Testemunha
de Jeová (mundo/world)

[resumen en español]
La exposición fue presentada en un contexto de una feria de arte [bajo la
tutoria de Adriano Pedrosa]. Las obras y los artefactos han mantenido como
preocupación la noción de un futuro dudoso y incierto, habia cuestiones
como: acciones sin justificativa, conflicto armado, politica de seguridad y
cultura del miedo, resistencia, eventos climaticos forjados y ciudades donde
la relación hombre-animal es armonioso, pero excluyente.

[versão em português]
A constatação de um mundo formado pelo engano, pela imprecisão e por um
futuro duvidoso: o passado que não é tão distante e um porvir que se faz presente. O que se procura com a proposição é um ambiente onde o ruído se faz
meta: ações nulas e sistemas débeis - uma conformidade da falha aparente,
seja pelo material empregado na construção do objeto, em situações de um
mundo forjado ou numa tentativa de recriá-lo com outras perspectivas. O
que existe na escala de mundo não se apresenta como solução, mas apenas
evidencia o desvio de ordem. A exposição apresenta caminhos para uma utopia/distopia, na qual podemos perceber um lugar onde as esperanças não se
dão como horizonte de possibilidade e, ao mesmo tempo, o seu contraponto:
o futuro como visão divina, uma terra onde o homem conviverá em harmonia
com o leão. As ações quase sempre se apresentam como falidas, não querendo a resolução, mas sim a problemática.
O Brasil é a sexta maior economia mundial, mas ainda fadado a posições
distantes em seu desenvolvimento e igualdade social. Em Avante a moral se
faz transitória, sem a necessidade de existir um certo ou errado. Artefatos
externos à noção de arte serão adicionados à exposição com a mesma importância e valor; tais objetos não existem apenas como ilustração do caminho curatorial, mas possuem sua própria lei e carga discursiva.
A grande questão de se pensar em um projeto em um curto espaço de tempo
e montado especificamente para uma feira é: como não perder a autonomia
frente a demanda de mercado? Como criar um discurso maior [político, crítico ou experimental] sem deixá-lo refém de ou subordinado ao sistema? É
necessário um espaço de diálogo e questionamento, não se detendo apenas
no que se coloca como verdade, tentando achar brechas e conflitos [mas
nunca esquecendo de sua condição: estar dentro]. Talvez a exposição exista
como uma homenagem ao fim que nos espera logo adiante. Talvez tenhamos
falhado, o que é paradoxal em se tratando da perspectiva brasileira.
O modernismo aqui se dá como horizonte de dúvida, seu legado identitário e
de economia nacional é colocado em cheque, a incerteza paira sobre o tropical. Conflito armado, ações sem justificativa, política de segurança e cultura
do medo, resistência, terremoto forjado e cidades onde o convívio homemanimal é harmonioso, mas excludente. As coisas existem em uma mesma
escala e patamar de sobrevivência. Tudo aparenta ser uma construção rumo
ao nada, à espreita da ruína ou da gênese apocalíptica.

[english version]
The awareness of a world made up of mistakes, imprecision and a doubtful
future: past that is not so distant and a future that is already present. The
aim of the proposal is an environment where noise becomes the goal: null
actions and weak systems – a conformity of apparent failure, often due to the
material used in the construction of the object, in situations of a forged world
or an attempt to re-create it with other perspectives. What exists on the scale
of the world is not presented as a solution, but only evidences the deviation of
order. The exhibition presents paths not only for a utopia/dystopia – in which
we can perceive a place where hopes are not a horizon of possibility – but
also its counterpoint: the future as a divine vision, a land where man will live
in peace with the lion. The actions are almost always presented as failures,
seeking to problematize rather than to find a solution.
Although Brazil’s economy is the sixth largest in the world, the country still
ranks much lower in terms of social development and equality. In forward,
reality is transitory, without the need for a right or wrong. Artifacts from outside the notion of art will be added to the exhibition with the same importance and value; such objects do not exist only as an illustration of the curatorial
path, but possess their own law and discursive charge.
The overriding question for the conception of a project in a short span of
time and set up specifically for a fair is: how to retain autonomy in face of the
market demand? How to create a larger [political, critical or experimental]
discourse that does not become hostage to or subordinated by the system?
A space for dialogue and questioning is needed, which is not limited to only
what is held to be true, one that seeks to find gaps and conflicts [but never
forgetting its condition: being within]. Maybe the exhibition exists as a tribute
to the end that soon awaits us. Maybe we have failed, which is paradoxical in
itself when it comes to the Brazilian perspective.
Here, modernism operates as a horizon of doubt; the legacy of its identity
and of the national economy is jeopardized, and uncertainly hovers over the
tropical scene. Armed conflict, unwarranted actions, the politics of security
and the culture of fear, resistance, a forged earthquake and cities where the
man-animal relation is harmonious but exclusionary. Things exist on the
same scale and level of survival. Everything seems to be a construction headed toward nothing, waiting for ruin or apocalyptic genesis.

TÉCNICAS DE DESAPARECIMENTO
Guantánamo/Caimanera - próximo/next to/cercano a GITMO - Guantánamo
Bay Naval Base - Cuba
2012
+ Info www.renanaraujo.com/tecnicas_de_desaparecimento.html
Artistas/Artists
Alejandro Vidal (Espanha/Alemanha) // Alice Shintani (Brasil) // Andres Orjuela (Mexico/Colombia) // Cleido Vasconcelos (Brasil) // Daré (Brasil) // Denise Alves-Rodrigues (Brasil) // Edwin Sanchez (Colombia) // Fábio Tremonte
(Brasil) // Gustavo Torrezan (Brasil) // Jesús Malverde [santo] (Mexico y mundo
espiritual) // Juliana Kase (Brasil) // Luciana Ohira & Sergio Bonilha (Brasil) //
Paula Zacaro (Brasil) // Renato Garza Cervera (Mexico) // Victor Jara (Chile) //
Wagner Morales (Brasil)
Conferencias/Talks
Territórios e Fugas - Instituto de Arte da Unicamp, Campinas - Brasil [2013]
Maré Aberta - 5ª Feira de Arte Impressa TIJUANA - São Paulo - Brasil [2013]
MARP - Museu de Arte de Ribeirão Preto - SP - Brasil [2013]
8 Festival de Performance de Cali - Colombia [2012]
Residencia Artística por Intercâmbio - Mexico D.F. [2012]

[resumen en español]
El proyecto fue ejecutado cercano a la base militar americana en suelo
cubano [Guantánamo], las obras y artefactos han mantenido diálogos con la
idea de territorio, moral, derecho y violencia [principalmente reflexionando
acerca del “Estado de Excepción” existente en aquel contexto]. No hay un espacio definido para el montaje y exibición de los trabajos, tampoco imagenes
que prueban la realización del proyecto. Hay solo un diário de viaje que relata
todo el recorrido.

[versão em português de parte do diário]

pag 02

pag 01

Alejandro - vídeo - Guantánamo
Andres - vídeo - Guantánamo
Wagner - vídeo - Guantánamo
Denise - relógio - OK
Edwin - cartaz - Guantánamo
Alice - esperar escurecer
Juliana - som - OK
Cleido - espelho + ação - Guantánamo
Renato - camiseta - OK
Bonilha/Ohira - objeto - Guantánamo
Gustavo - sal - Guantánamo
Daré - texto - OK
Paula - impressos - Guantánamo
Jesus Malverde - OK
Victor Jara - som - Guantánamo
Fábio - instalação-demarcar - Guantánamo
[2]Ouço a Eróica de Beethoven, mas só quando cai a madrugada ela começa
a fazer sentido, no breu torna-se uma trilha rumo a uma ação que não conheço a validade.

Técnicas de Desaparecimento
27.05.2012 / Havana-Guantánamo
Horário ônibus 14:57
[1]Horário Denise 16:02
30°C - Fora
21°C - dentro
Assento 30
horário ônibus saída 15:15
Horário Denise saída 16:20
Via Azul
V.26-2 004 6750
7258 + 0051.00
Havana / escala em Santiago de Cuba
Santiago de Cuba / Guantánamo

pag 03
Saída da agência de viagens Via Azul
15:30 - parada no Terminar de ônibus nacionais. (+4 passageiros)
15:36 - Saída do terminal.
Passagem por la Plaza de la Revolción. Memorial a José Martí.
Há em Havana: câmeras do governo pelas ruas, jineteras, ron, bustos /imagens de José Martí e uma demasiada ocupação dos espaços públicos pela
população - possivelmente por isso não haja muita violência na cidade. Graças ao governo ou ao calor.
Passagem pelo município 10 de octubre (sem parada)
Chuva até Santa Clara
Parada em Matanzas: banheiro e uma Bucanero Malta. Tem Coca-Cola como
possibilidade. (18:16 - relógio da Denise)
18:39 - Dormi por 1 hora.

pag 04 | pag 05
desenho da passagem de ônibus
pag 06
Trouxe para ler durante a viagem “O velho e o mar” de hemingway: “A vela
fora remendada em vários pontos com velhos sacos de farinha e, assim enrolada parecia a bandeira de uma derrota permanente.”
19:25 - Parada de 45 minutos
Bocaditos de jamon y queso + refresco Ciego Montero de lima limón
Só aceitam CUC,
20:47 - Escureceu, não se vê mais nada pela estrada, não há se quer uma
estrela no céu.
21:30 - Parada 5 minutos
22:34 - Parada
00:20 - Parada em Camagüey
[3]Agora há estrelas, inicio a contagem para “Mañana”:
Elas somem e aparecem pelos quilômetros.
pag 07
2:23 - Parada
3:38 - Parada
4:58 - Parada Bayamo
6:53 - Chegada em Santiago de Cuba
7:47 - Saída de Santiago de Cuba com destino a Baracoa - na TV um clipe de
Alain Daniel
Santiago de Cuba:
Rebelde ayer
Hospitalaria hoy
Heroica siempre
9:05 - Chegada em Guantánamo
Táxi 3 CUC até a casa de Ramon
Reve Durand - Pedro A. Pérez N° 670 entre Paseo y Narciso López. Guantánamo
Via Azul

V-26-2 004 6750
7437 + 0.0006.00
Assento 16
pag 08
Caminhei por 30 minutos sem uma direção definida. Charrete até o limite
permitido para estrangeiros ou moradores sem a permissão de entrada. Não
é possível passar para Caimanera sem a autorização dada pelo governo. Tenho que esperar até as 14h para tentar a permissão. Não se pode chegar em
um território que faz fronteira com a base militar americana. Soto, o charreteiro, estava irritado: “Não posso entrar no meu próprio país”.
[4]YO ESTUVE EN EL TORITO
pag 09
[5]Jesus Malverde

Relógio da Denise 14:37
Almocei bocaditos de jamon y queso + refresco de lima e outro de laranja +
helado da Nestle
No centro de permissão de entrada em Caimanera me disseram que teria
que reservar um hotel com a empresa Islazul Guantánamo, já sabia dos
trâmites, mas não lembrava do prazo, 72 horas antes da entrada. Converso
com duas pessoas, mas a permissão só com o prazo colocado. Tentei todas
as formas, nem tudo é possível de
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[...]
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página dos
Alejandro - video - Guantánamo
Andres - video - Guantánamo
Wagner - video - Guantánamo
Denise - reloj - OK
Edwin - cartel - Guantánamo
Alice - esperar oscurecer
Juliana - sonido - OK
Cleido - espejo mas acción - Guantánamo
Renato - remera - OK
Bonilha/Ohira - objeto - Guantánamo
Gustavo - sal - Guantánamo
Daré - texto - OK
Paula - impressiones - Guantánamo
Jesus Malverde - OK
Victor Jara - sonido - Guantánamo
Fábio - instalacion - Guantánamo

[versión en español de parte del diario]

[2]Oigo la “Eróica de Beethoven”, pero solo de madrugada comienza a tener
sentido, en la oscuridad se transforma en una melodia rumbo a una acción
de la cual no conozco.

página uno

página tres

Técnicas de desaparecimiento
Veinticinco de mayo de dos mil y doze / de La Habana - hasta Guantánamo
Horário del ómnibus catorze y cincuenta y siete
[1]Horário Denise dieciseis y dos
30° - trinta grados celsius - fuera
21° - veintiuno grados celsius - dentro
Asiento trinta
horário ómnibus salida quince y quince
Horário Denise salida dieciseis y veinte
Via Azul
V-dos-seis-dos-cero-cero-cuatro-seis-siete-cinco-cero
siete-dos-cinco-ocho mas cero-cero-cinco-uno-punto-cero-cero
Havana / escala en Santiago de Cuba
Santiago de Cuba / Guantánamo

Salida de la agencia de viajes Via Azul
Quince y trinta - parada en la terminal de omnibus. (mas cuatro pasajeros)
Quince y trinta y seis - Salida de la terminal.
Pasando po la Plaza de la Revolucion/memorial a José Martí. Hay en La Habana: cameras del gobierno en las calles, jineteras, ron, bustos/imagenes de
José Martí y una demasiada ocupacion de los espacios públicos por la poblacion - propablemente, por eso no haya mucha violencia en la ciudad. Gracias
al Gobierno o al calor.
Pasando por la ciudad 10 de octubre (sin parada)
Lluvia hasta Santa Clara
Parada en Matanzas: baño y una Bucanero Malta. Como posibilidad hay tambien Coca-Cola. (dieciocho y dieciseis - reloj de Denise)
dieciocho y trinta y nueve - Dormí una hora.

página cuatro y cinco

Desaparecen y aparecen a cada km recorrido.

dibujo de la pasaje de omnibus.

página siete

página seis

dos horas y veintitres minutos - parada
tres horas y trinta y ocho minutos - parada
cuatro horas y cincuenta y ocho minutos - Prada en Bayamo
seis horas y cincuenta y tres - llegada en Santiago de Cuba
siete horas y cuarenta y siete minutos - salida de Santiago de Cuba con destino a baracoa - en la TV un clip de Alain Daniel
Santiago de Cuba:
Rebelde ayer
Hospitalaria hoy
Heroica siempre
Nueve horas y cinco minutos - llegada en Guantánamo
Táxi tres CUC hasta la casa de Ramon.
Reve Durand - Pedro A. Pérez numero seis-siete-cero entre Paseo y Narciso
López.
Guantánamo
Via Azul
V-dos-seis-dos cero cero cuatro seis siete cinco cero
siete cuatrp tres siete mas cero punto cero cero cero seis punto cero cero
Asiento dieceseis

Traje para leer durante el viaje “El viejo y el mar” de Hemingway: La vela
estaba remendada con sacos de harina y, arrollada, parecía una bandera en
permanente derrota.”
Diecinueve horas y veinticinco - Parada de cuarenta y cinco minutos.
Bocaditos de jamon y queso mas refresco Ciego Montero de lima limón
Solo aceptan CUC.
Veinte horas y cuarenta y siete - oscureció, no se alcanza a ver nada mas en
la ruta, ni si quiera se ve una estrella en el cielo.
Veinte horas y trinta - parada de cinco minutos.
Veintidos horas y trinta y cuatro - Parada
media noche y veinte - Parada en Camagüey
[3]Ahora hay estrellas, inciando el conteo para “Manaña”.

página ocho
Caminé trinta minutos sin una direccion definida. Carreta hasta el límite pemitido para estranjeros o residentes sin la autorizacion. No es posible pasar
para Caimanera sin esta autorizacion dada por el gobieno. Tengo que esperar
hasta las catorcee horas para ententar la autorizacion. No se puede llegar
hasta un cierto territorio que hace frontera con la base militar americana.
Soto, el carretero, estaba irritado: “No puedo ni entrar en mi propio país”.
[4]YO ESTUVE EN EL TORITO
página nueve
[5] Jesus Malverde

página diez

pagina doce
página once

[...]
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AB
Galeria Gramatura | São Paulo | Brasil
2012
+ Info www.gramatura.art.br (RIP † † † † † †)
Artistas/Artists
Antonio Lizárraga (Argentina/Brasil) // Andres Orjuela (Mexico/Colombia)
// Cleido Vasconcelos (Brasil) // Fábio Tremonte (Brasil) // Felippe Moraes
(Brasil) // Grethell Rasúa / Javier Castro / Luis Gárciga (Cuba) // Lúcia Prancha (Portugal/Brasil) // Luciana Ohira & Sergio Bonilha (Brasil)

[resumen en español]
AB fue una exposición montada en una galería que trabaja solo con la categoria “dibujo”. Para la exposición fueron reunidos diversos artistas que
tratan desde el dibujo en su concepción inicial (fricción de un material sobre
una superfície), hasta su formato expandido (a través del uso de otros materiales y categorias - video, instalación, performances, etc). Todos los trabajos
buscaban informaciones externas al lugar - la ciudad, la convivencia publica,
la busca de otras galáxias y elementos no visibles.

O desenho aqui aparece tanto em sua proposição inicial quanto em sua
forma expandida. O interesse que mantêm a pesquisa é formado por dois
núcleos: ser desenho ou discutir a noção de desenho e circunscrever elementos externos ao recorte proposto - a cidade, a vivência pública, a procura
de outras galáxias e elementos não visíveis.
A Gramatura tem um interesse em desenho, junto a isso há uma carga
histórica complexa de difícil rompimento e o consequente perigo da redução
de um trabalho a apenas sua forma de execução, o que não é uma investigação que interessa a exposição. O desenho é usado para pesquisas de ordens
distintas, mas que mantêm um caminho próximo de interesse. Seu atrito
acontece em uma superfície e em contextos sociais. Há dezenas e dezenas

lucia prancha

[versão em português]

luciana ohira & sergio bonilha | foto/photo eee.art.br

de exposições onde o desenho contemporâneo serve como mote curatorial,
no entanto, a estrutura aqui passa por essa referência, mas não se restringe
a apenas entender o que é o desenho hoje, a categorização é somente elemento inicial para a reunião dos trabalhos, importando a pesquisa individual
a partir de uma estrutura agregadora de sentidos.
AB é um segmento de reta, um corte em uma estrutura infinita, um pedaço
específico de trabalhos de artistas de países, contextos, suportes e épocas
distintas, que trabalham com categorias diversas e que se aproximam em
um diálogo tendo como problemáticas situações externas ao lugar, em escala urbana ou espacial.
Antonio Lizárraga é uma base para a construção da exposição, seus desenhos criados após os anos 1980, quando um acidente vascular cerebral o
acomete, são realizados por assistentes que mediam a vontade construtiva
do artista e sua execução formal. A série: Itaim Bibi/Vila Olímpia/Margem
Sul segue como mapas mentais da região. Há uma construção de vazios,
simetrias cambaleantes e um universo formado tanto pelo verbo quanto pela
proporção material, como em seu próprio verso: “a tarde ficou de joelhos no
retângulo do retrovisor”, uma abstração formada por elementos gráficos e
formais.
Andres Orjuela mantem uma pesquisa recolhendo, intervindo ou se apropriando de imagens do jornal mexicano “El Nuevo Alarma!”, tablóide com
edição desde os anos 1960: acidentes e corpos mutilados servem como base
para os desenhos que são montados em estruturas com luz, as imagens
apenas podem ser vistas se uma sombra for projetada em direção aos desenhos. A invisibilidade cria uma outra interpretação ao bombardeio de corpos
decapitados por narcos.
Fábio Tremonte apresenta “Caminhando: educação pela pedra”, em suas
caminhadas diárias para ações cotidianas o artista recolhe uma pedra e a
guarda consigo, depois em um papel quadriculado desenha a cor correspondente a pedra recolhida, mapeando seu deslocamento e criando uma abstração da vivência pública.
Sergio Bonilha e Luciana Ohira criam uma estrutura que capta a variação
de temperatura e umidade do lugar instalado. Com mecanismos analógicos,
o objeto desenha na parede lentamente uma linha trêmula, aparentando
cordilheiras. No trabalho há sobretudo a necessidade de registrar um tempo
menos acelerado conduzido por elementos simples e de outras ordens.
Grethell Rasúa, Javier Castro e Luis Gárciga exibem o vídeo “Dimensiones

fábio tremonte

variables”, feito a partir de uma pergunta realizada pelos artistas a um grupo
de mulheres nas ruas de Havana que ilustram com as mãos a preferência
que possuem no tamanho do pênis de seus parceiros, com isso é criado um
desenho invisível ao mesmo tempo a possibilidade de verificar um machismo
travestido na sociedade cubana, como analisado por Rufo Caballero em texto
para a publicação “Arte por Excelencias”.
Cleido Vasconcelos e Felippe Moraes dialogam em seus respectivos projetos,
Vasconcelos realiza um chamado pedindo para que as pessoas olhem para
a lua em determinado dia do ano e que o enviem a localização que estavam
quando avistaram a esfera, com esses dados, Vasconcelos com a ajuda de
um físico constrói gráficos realizando a triangulação entre artista, lua e
público, transformando um possível ato poético em esquema numérico. Já
Moraes apresenta desenhos de constelações, campos pretos sobre branco
e campos brancos sobre preto, mas não é possível chegar a sua pesquisa
apenas pela visualidade e construção de seus mapas estelares, o artista nos
dá poucos elementos, além da imagem, um título formado por um lugar e
uma data específica. Tais datas referem-se a momentos decisivos na história social mundial: a queda do Muro de Berlim, a renúncia do ex-presidente
egípcio Mubarak e outras situações em contexto global.
Por fim temos os trabalhos de Lúcia Prancha que se aproxima das questões
levantadas por Vasconcelos e Moraes. A artista cria eventos para a cidade de
São Paulo, aqui apresentados em desenhos/estudos para as possíveis ações
em escala real. Também exibe uma escultura que corta o espaço expositivo
em paralelas, um desenho espacial formado por segmentos de retas.
A condução da exposição se dá em associar a produção de alguns artistas
tendo como base a linha de pesquisa da galeria, não se restringindo apenas
ao suporte, mas tendo ele para a criação de poéticas diversas que imbricam
em linhas de um mesmo plano.
--SPITERI, Maria José. Antonio Lizárraga: Quadrados em Quadrados. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004
LIZÁRRAGA, Antonio. Comunicados Lacônicos. Cotia, SP: Ateliê Editorial,
2008
CABALLERO, Rufo. Deseando a Marianela (y a María Regla). Ed. 06. Trimestral Arte por excelencias, 2010.

carmela gross | foto/photo everton ballardin

748.600
Paço das Artes | São Paulo | São Paulo | Brasil
Espaço Cultural Santander | Recife | Pernambuco | Brasil
2011
Premio/Award Novos Curadores
+ Info www.pacodasartes.org.br/exposicao/748.600.aspx
www.novoscuradores.com.br
Artistas/Artists
Caio Reisewitz (Brasil) // Carmela Gross (Brasil) // Cildo Meireles (Brasil)
// Clara Ianni (Brasil) // Coletivo Filé de Peixe (Brasil) // Denise Rodrigues
(Brasil) // Deyson Gilbert (Brasil) // Gerty Saruê (Austria/Brasil) // Jac Leirner (Brasil) // Lourival Cuquinha (Brasil) // Marcelo Cidade (Brasil) // Paulo
Climachauska (Brasil) // PINO (Brasil) // Rodrigo Matheus (Brasil)

[resumen en español]
748.600 fue hecha a través del premio “Novos Curadores” y ocurrida en dos
estados brasileros. La exposición reflexionaba acerca de cuestiones economicas: subversión del capital, estatus adquirido, fuerza de trabajo, plusvalia, reintrerpretación de la economia y formas de disperción, creación de
una marca de productos sin funciones reales y la conquista de un territorio
aliado a la política.
[versão em português]
”A crise atual tem a ver com o excesso de poder do capital”.
David Harvey¹
—O acúmulo, a riqueza, o lucro e as relações econômicas entre os atores
sociais lideram as preocupações do mundo contemporâneo. A lógica que
fundamenta o capital [já criticada por outras escolas], é estruturada pela
fórmula marxista D-M-D, sendo D dinheiro e M mercadoria. Investe-se um
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valor determinado na produção de mercadorias, que, após serem processadas e vendidas à sociedade [incorporando o valor produzido pelo trabalho],
se transformam novamente em dinheiro, porém em uma quantidade maior
que a inicial. Assim, o dinheiro se transforma em capital. Mas o lucro, obtido
pelo produto final, não reverte para o operário que forneceu o trabalho que
o gerou. Em uma primeira instância, pode-se dizer que o capital existe como
algo abstrato, mensurável através do objeto. Também é possível, e necessário, avaliá-lo segundo lógicas conceituais: não apenas por uma demanda do
produto e espaço físico, mas pelos valores e capitais inexistentes no campo
real, sendo D-D um segundo cenário. Nesses casos, trata-se do mercado especulativo, e não do produtivo, ou seja: o ganho em cima de juros. Ou, ainda,
com a evolução do mercado financeiro, do mercado de derivativos, em que o
preço de compra e venda deriva do preço de outros ativos.
748.600 evidencia as questões existentes na produção de artistas brasileiros
na qual a prática econômica aparece como mote de construção objetual:
subversão do capital, status adquirido, força de trabalho, mais-valia, reinterpretação da economia e formas de escoamento, criação de uma marca de
produtos sem funções reais e a conquista de um território aliado à política,
sempre de uma forma crítica e com o risco das contradições. Observa-se
que, aliada ao acúmulo e ao capital, existe a ideia de poder, que impera nas
obras como consequência, em trabalhos em que aparecem questões como
a religião, o Estado, a pornografia, as burocracias e os ambientes legais ou
ilegais.
Cildo Meireles, Jac Leirner, Gerty Saruê, Caio Reisewitz, Rodrigo Matheus,
Lourival Cuquinha, Marcelo Cidade, PINO, Denise Rodrigues, Clara Ianni,
Coletivo Filé de Peixe, Carmela Gross, Paulo Climachauska e Deyson Gilbert
corroboram o recorte proposto.
A exposição possui alguns contextos específicos, começando pelo título, uma
referência sugerida pelo valor captado pelo projeto junto a setores privados [via Lei de Incentivo Fiscal] e às curadorias de Lucy Lippard, em que os
títulos eram formados por números [nesse caso, o número de habitantes das
cidades em que a exposições eram realizadas, algo datado e evidenciando
o contexto do lugar instalado]. Uma das coisas que devem ser observadas
é a alternância entre artistas blue-chips, inseridos no mercado, e outros
small-chips, entendidos como artistas em começo de carreira ou à margem
do sistema. Junto disso, o recorte mais alargado, partindo da década de 1970
até os dias atuais, sem privilegiar um determinado suporte, contendo obras
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destinadas para o espaço expositivo, outras deslocadas do espaço habitual
museológico, trabalhos externos e um projeto para a web.
No sistema de arte, o capital é força motriz para o dito cenário atual. Obras
saem de ateliês e se instalam em leilões. Como num IPO, são especuladas
e em pouco tempo adquirem outro valor [o que acontece com um número
restrito de artistas]. Galerias se reproduzem por bipartição. Aqui não será
discutido se isso é bom ou não, ou se as feiras estão se tornando cada vez
mais objetos do objeto que comercializa [e até mesmo bienais e exposições].
Claro, é fácil ficar em cima do muro quando se trabalha para o mercado e até
quando sua formação é voltada ao marketing. Como falar mal de algo que te
sustenta? Acho a contradição importante. Isso acontece com as obras, com o
projeto e com a curadoria. Acredito que a reflexão em torno desses objetos e
proposições que discutem o próprio sistema que estão inseridos são válidos
para o meio.
748.600 não nega o capital, apenas mostra como é o funcionamento e o que
cada artista interpreta como realidade. Está mais para Simmel e as relações
que a moeda provoca no círculo social, colocando par a par objeto e indivíduo e dissolvendo sua própria identidade, do que apenas a demonização do
acúmulo. A exposição parte de uma tentativa de configurar pontos em que
o poder é estrutura de lógica. 748.600 é a primeira parte de uma “trilogia”
formada pelo capital, em um segundo momento pela ilegalidade/crime e por
último pela pornografia, onde cada elemento representa uma parte desse
todo interpretado.
“Novos Curadores” é uma plataforma de discussão sobre curadoria através
da mediação de um tutor e de uma equipe que auxilia em toda a concepção
do projeto. Durante todo o período não houveram fissuras e nem estranhamentos com relação ao recorte proposto, tendo apenas problemáticas institucionais como barreira em certas situações, nada que fuja a normalidade,
apenas evidencia que certas proposições não podem fugir as regras ditadas
por quem injeta o capital. Todo o texto foi escrito com base em um dicionário
de economia e enviado para alguns economistas para ser reescrito, modificando o máximo de palavras para termos técnicos e jargões do universo do
capital. Por fim, tal exposição é uma incursão de um artista em um projeto
curatorial, quase à deriva, com medo de certas coisas que ainda não consegue sustentar ou entender. Um proletário. É assim que se escreve um texto
para exposição?

[english version]
The current crisis has to do with the excessive power of capital.
David Harvey¹
—Accumulation of wealth, profit and the economic relations between social
actors are the main concerns in our contemporary world. The logic on which
capital is based (already criticized by other schools of thought) is structured
by the Marxist formula M-C-M, being M money and C commodities. A given
value is invested in the production of commodities that, after being processed and sold to the society (incorporating value produced by work), become
money again, but in an amount larger than the initial sum. Thus, money becomes capital. However, profits obtained by the final product are not reverted
to the worker who supplied the work that generated it. Initially, one can say
that capital exists as something abstract, measurable through objects. It is
also possible, and necessary, to evaluate it according to different conceptual logics: not only through a demand for a product and physical space, but
through values and capitals that do not exist in the realm of reality, where
M-M is a second possibility. In these cases, we are talking about speculation
market, not production market, that is: gain on profit. Or, with the evolution
of the financial market, the derivative market, in which prices of purchase
and sale derive from prices of other assets.
748.600 [748,600] highlights issues existing in the production of Brazilian
artists in which economic practices appear as theme for the construction of
an object: subversion of capital, acquired status, workforce, surplus value,
reinterpretation of economy and forms of outlet, creation of brand of products without any real function, and gaining of a territory allied to politics –
always with a critical twist and risking contradictions. We observe that there
is an idea of power allied to capital accumulation that dominate these works
as consequence; we can see issues such as religion, government, pornography, bureaucracy, and legal or illegal environments in the pieces.
Caio Reisewitz, Carmela Gross, Cildo Meireles, Clara Ianni, Coletivo Filé de
Peixe, Denise Rodrigues, Deyson Gilbert, Gerty Saruê, Jac Leirner, Lourival
Cuquinha, Marcelo Cidade, Paulo Climachauska, PINO, and Rodrigo Matheus
corroborate this proposed theme.
This exhibition has some specific contexts, starting by its title, a reference to

the amount of funds raised by the Novos Curadores [New Curators] program
through private investors (by Lei de Incentivo à Cultura – Culture Fostering
Bill) and to the curatorial work of Lucy Lippard, in which titles were formed
by numbers (in her case, the number of dwellers in the cities and towns where those exhibitions took place, something dated and highlighting the context
of the place where they were installed). One of the things that must be observed is the alternation between blue-chip artists, those inserted in the market,
and other small-chip artists, understood as artists beginning their career
or marginal to the system. Thus, we present a wider scope, starting in the
1970s and arriving to the present day, without giving privilege to any support,
containing works destined to an exhibition space, other dislodged from their
traditional spots in museums, external works and a project for the web.
In the art system, capital powers the so-called current landscape. Works
come directly out of art studios and go to auction houses. As if in an IPO,
they are speculated and, soon, acquire new value (this happens with a small
number of artists). Galleries reproduce themselves through bipartition. We
will not discuss here whether this is good or bad, or if fairs are becoming
more and more the object of the objects they market (and even biennials

---¹ Entrevista com o geógrafo David Harvey para a Globo News em 12/04/2010.
Disponível em: http://vimeo.com/10933225
Acesso em 08 de dez de 2010.
MARX, Karl. O Capital. Crítica da Economia Política. Livro I – O Processo de
Produção do Capital, Tomo 1. Trad. Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. 3ª. Ed.
São Paulo: Nova Cultural, 1988.
SIMMEL, Georg. The Philosophy of Money. Third enlarged edition. Ed. David
Frisby. Londres/Nova York: Taylor & Francis e-Library, 2005.
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and exhibitions). Of course, it is easy not to have a defined position when you
work for the market, when your background is marketing-oriented. How can
you deride the very thing that is your bread and butter? I think this contradiction is important. This happens with the works, with the project, with the
curatorial work. I believe reflecting about these objects and propositions that
discuss the system in which they are inserted is valid for this milieu.
748.600 does not deny capital, it only shows how it works and what each
artist interprets as reality. This has more to do with Simmel and the relations money cause in a social circle, putting object and individual side by
side and dissolving their own identities, than with the mere demonization of
accumulation. The exhibition departs from an attempt to configure points in
which power structures logic. 748.600 is the first part of a “trilogy” formed by
capital, in a second moment by illegality/crime and, lastly, by pornography,
where each element represents a part of this interpreted whole.
Novos Curadores is a discussion platform about curatorial work through the
mediation of a tutor and a team to help the total conception of the project.
During the whole time, there were no fissures or strangeness regarding the
proposed view; the only problems that arose regarded institutional issues,
like blockages in some situations, nothing out of the ordinary, just evidence
that certain propositions cannot escape the rules dictated by those who are
investing capital. The totality of the texts were written based on an economy
dictionary and were sent to a few economists so they could be rewritten,
changing the largest possible number of words into technical terms and
jargon of the universe of capital. Finally, this exhibition is an incursion of an
artist into a curatorial project that is almost adrift, afraid of certain things he
is not yet able to sustain or comprehend. A proletarian. Is this how you write
a text for the exhibition?

ARSÊNICO
USP - Universidade de São Paulo - Medicina | Ribeirão Preto | SP | Brasil
2011
+ Info www.renanaraujo.com/arsenico_usp.html
Artistas/Artists
Bas Jan Ader (Holanda) // Cleido Vasconcelos (Brasil) // Denise Alves-Rodrigues (Brasil) // Edwin Sanchez (Colombia) // Iolanda Gollo Mazzoti (Brasil) //
Tião Carreiro & Pardinho (Brasil)

[resumen en español]
La exposición fue ejecutada en la USP - Universidad de São Paulo en las instalaciones de la facultad de Medicina y su lógica fue de trabajar con artistas
y artefactos que mantenian la idea del fin: el fin de la vida, de la moral y del
encuentro entre personas. Artistas de Brasil, Colombia y Holanda con videos,
performances, instalaciones, trabajos en la web y sonidos.
[versão em português]
Existem alguns possíveis caminhos dentro da exposição ARSÊNICO. Sua
base nasce de um convite para pensar em uma relação de obras para ocupar
a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na mesma época de
um curso de cultura e extensão, onde na origem do discurso está ancorado
o “coração” [real/físico e em outras conotações imateriais]. Dessas informações nasce o princípio que gera a trajetória subjetiva que conecta os trabalhos. Estados e ações que se debruçam em obras onde o progressso nunca
é alcançado e a perda é burocratizada. A melancolia, a separação, a negação
e a anulação aparecem como personagens nessa zona de ruído. O coração é
sujeito dessa encenação, mas um coração que não se utiliza de muleta para
facilitar as proposições, pelo contrário, existe como questionamento estético, físico e social. O espaço ocupado não é o “ideal”, talvez o que dê uma
força e contexto [convalescente] a exposição. É um lugar de passagem, uma
tentativa de ter um espaço deslocado de sua função de apenas trânsito.

A exposição crônica ao elemento químico Arsênico é altamente prejudicial,
causando câncer e diabetes. Na literatura é comumente encontrado em crimes passionais e na história aparece em vários casos de envenenamento. Há
de se perceber que a poesia aqui tenta passar ripando. A exposição percorre
algumas décadas da arte, iniciando com o artista Bas Jan Ader. No vídeo, o
artista chora para a câmera, não se tem a real noção do porquê de tal ação,
talvez não seja necessário entender os motivos. O ato: simples para um ator
e natural para o homem é jogado ao espectador em forma de dúvida - verdade ou gesto falso? O desespero, a tristeza e a repetição, tudo está contido no
vídeo e na trajetória do artista. Os minutos seguem, previsão de um fim.
Sentimental Journey é um projeto de web criado pelo artista Cleido Vasconcelos, nele é possível visualizar uma página na internet com nomes de
pessoas. A obra utiliza como base de criação o Google Maps. Cada nome
criado em www.sentimentaljourney.com.br (RIP † † † † † †) é linkado com
um lugar específico do mapa. Amigos e parentes que morreram são lembrados e tagueados de forma pública. Lembranças se misturam com pesquisa e
sentimentos com ruas, catalogando a morte e transformando o sentimento

de perda em algo técnico. O trabalho sempre estará em eterno processo de
desenvolvimento.
Ação de anular a figura de um indigente utilizando uma caixa. A performance acontece nas ruas de Bogotá, um homem sem os braços e pernas pede
dinheiro aos transeuntes. Para a sociedade a figura se torna apenas parte
do mobiliário urbano, invísel ou no máximo um tropeço. Edwin Sanchez
evidencia a figura do indigente ao colocar uma caixa de papelão anulando a
sua existência, isso acontece por algumas vezes até a força policial o deter.
Existe uma leitura perversa da realidade, não apenas pelo artista, mas pelo
contexto social. Nessa ação se insere várias reflexões da condição social/humana: violência, política e moral.
Já o trabalho de Iolanda Gollo Mazzoti tem como matéria de preocupação a
palavra. Um objeto mecânico ligado a um motor. Tensiona-se um braço que
é solto em direção a parede. Na ponta da estrutura é possível ler um NÃO
em caixa alta. A parede torna-se matriz de uma negação. O movimento se
repete ad infinitum, criando um corpo sonoro no lugar instalado.
Em Faísca, Denise Alves-Rodrigues cria mais um de seus dispositivos sem

função no mundo, colocando a arte como um objeto sem a necessidade de
existir. Eles sempre estão em função da artista e de suas segundas possibilidades de interpretação e uso e, nesse caso, com a consequente instabilidade
e risco.
Para a curadoria a noção de arte pode ser ampliada. Na exposição, um
player com uma música – Alma de Boêmio de Tião Carreiro & Pardinho, a
narrativa é contada por um homem que perdeu seu amor e uma mulher que
o culpa pela separação.
A exposição segue tons de tragédia. Ao ver o vídeo de Edwin Sanchez dentro de uma caixa de papelão é instintivo que se leve as mãos ao coração, na
mesma hora que do canto da boca um xingamento ao artista ou a sua mãe:
“esse filho da puta!” A moral pula como insígnia mestre na face. Ecoa pelo
espaço apenas um som mecânico de um objeto dando ritmo aos trabalhos.
No fone, uma música em loop a brindar tua desgraça. Um plotter com um
link de um site. Registro de uma ação nula e sem futuro. Enquanto isso, Bas
Jan Ader segue desaparecido.

PÁGINA INICIAL
SESC - Serviço Social do Comércio | Ribeirão Preto | São Paulo | Brasil
2011
+ Info www.sescsp.org.br
www.renanaraujo.com/pagina_inicial/pagina_inicial_2011.html
Artistas/Artists
Andrei Thomaz/Daniel Escobar (Brasil) // Angelo Plessas (Grecia) // Aron
Sommer (Suiça) // Constant Dullaart (Alemanha) // Denise Rodrigues (Brasil)
// Michael Demers (Alemanha) // Noah Venezia (USA) // Petra Cortright (USA)
// Willian Ventura (Brasil)

[resumen en español]
“Página Inicial” fue una exposición creada para ocupar dos espacios: real y
virtual. El proyecto ocupó la página inicial [browser] de todos los computadores de una institución cultural, del mismo modo con las obras apropriandose
de las máquinas, el espectador mantenia su autonomia para continuar con las
busquedas que le interesaba fuera de aquel contexto. Las obras presentadas
fueron realizadas por artistas que trabajan con la internet.
[resumo em português]
“Página Inicial” foi uma exposição criada para ocupar dois espaços: real e
virtual. O projeto ocupou a página inicial [browser] de todos os computadores
de uma instituição cultural, do mesmo modo, as obras também se apropriavam das máquinas, o espectador mantinha sua autonomia para continuar com
as buscas que lhe interessava fora daquele contexto. As obras apresentadas
foram realizadas por artistas que trabalham com a internet, de modo on ou
offline.

ANDREI THOMAZ / DANIEL ESCOBAR
Changing Landscapes
http://www.lugaresrepresentacoes.art.br/changing_landscapes/
ANGELO PLESSAS
UnwhiteMe
http://www.unwhiteme.com/
ARON SOMMER
Color Falling
http://www.colorfalling.com/
CONSTANT DULLAART
The Revolving Internet
http://therevolvinginternet.com/
DENISE RODRIGUES
Pau a Pau
http://www.xxxpauapauxxx.tk/ (RIP † † † † † †)
MICHAEL DEMERS
Color Field Paintings (Browser)
http://www.michaeldemers.com/colorFieldPaintings_browser/index.html
NOAH VENEZIA
The Rainbow Website
http://www.afuckingrainbow.com/
PETRA CORTRIGHT
WHEN YOU WALK THROUGH THE STORM
http://petracortright.com/when_you_walk_through_the_storm/when_you_
walk_through_the_storm.html
WILLIAN VENTURA
Transposição
http://projetotransposicao.blogspot.com/

MEDIDA DE FLUXO DO PISTÃO GIRATÓRIO
SESC - Serviço Social do Comércio | Ribeirão Preto | São Paulo | Brasil
2011
+ Info www.sescsp.org.br
Artistas/Artists
Bonilha & Ohira (Brasil) // Cleido Vasconcelos (Brasil) // Fernando Velázquez
(Uruguai-Brasil) // Motta Lima (Brasil) // Paula Zacaro (Brasil) // Wagner
Morales (Brasil)

Art.éria é uma rede em fluxo contínuo. Ora as informações geradas voltam
modificadas ao emissor, ora apenas são adicionadas de novas perspectivas e
escoadas sem retornar ao seu ponto de origem. A proposta inicial colocada
para a curadoria era a de conceber uma exposição dentro do projeto Art.éria.
A base de estímulo do projeto era a de refletir proposições colaborativas - situações onde os atos em grupo estivessem evidenciados e em rede, onde um
conjunto de artistas pensasse em trabalhos de uma forma não hierarquizada
[talvez os processos de autoria também estivessem em jogo], somando-se
a isso as inter-relações entre os participantes. A curadoria, a partir dessa
referência inicial, pensou em um outro recorte, diferente do contexto inicialmente exposto. É importante frisar que as oficinas, mesas-redondas, painéis
espalhados pelos ambientes de convívio da instituição, todas essas plataformas trarão como discussão os “atos colaborativos em rede”; rede entendida
de diversas formas, níveis e suportes: internet, celular, informações escoadas por meios midiáticos e outras situações em que essas intersecções são
usadas para a produção de trabalhos.
Todo o projeto tem como inicial o ato colaborativo, incluindo essa exposição,
mas o que interessa aqui é um tipo de posicionamento diferente da relação
inicial que a “colaboração” provém como leitura. As obras nascem de processos onde os atos são decididos apenas por uma das partes. Nesse caso, a
colaboração é hierarquizada. Pode parecer contraditório se visto pelo prisma
do que se entende por colaboração, mas aqui interessa um segundo ponto de
vista para rever a validade dos atos. Não se trata de uma verdade absoluta
e tampouco o único caminho interpretativo ou “correto” para a colaboração.

Medida de fluxo do pistão giratório reflete uma coletividade onde apenas o
artista decide o que realizar, o “outro” existe como base para a coleta e desenvolvimento do projeto, uma linha onde o fluxo passa.

Renan Araujo
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2016
Daniel Jablonski / Balta Nunes
CCSP - Centro Cultural São Paulo - Brasil

Curador e escritor. Bacharel em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pela Universidade de Ribeirão Preto (2007 - 2014). Fez parte do grupo de crítica e acompanhamento do CCSP
- Centro Cultural São Paulo entre os anos de 2014 e 2016. Em 2014 foi participante do workshop
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programa “Máquina de Escrever”, conduzido pelo “Capacete” (com tutoria de Manuela Moscoso
e Amilcar Packer) e no mesmo ano participou do programa pedagógico “Jovens Curadores” que integrou a Bienal Internacional de Curitiba, Brasil. Em 2012 foi integrante do projeto “laboratório curatorial”, conduzido por Adriano Pedrosa (sp-arte).
Tem realizado projetos curatoriais, textos, falas, residências e outros projetos em instituições,
galerias, espaços interdependentes e outros contextos: Paço das Artes, São Paulo, Brasil (dentro do projeto “Novos Curadores”); Santander Cultural, Recife, Brasil; 32a Bienal de São Paulo,
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2015
Daniel Bilac / Cavalo. Pombo. Cachorro. Pavão / Cidade. Luta. Cacetete. Liberdade / Chão. Monumento. Colagem. Monstro
CCSP - Centro Cultural São Paulo - Brasil

CURADORIAS
2016 - bendegó.com
2014 - DOIS PRA LÁ, DOIS PRA CÁ - Galería Metropolitana - Santiago - Chile
2013 - Bienal Internacional de Curitiba [Jovens Curadores] - Paraná – Brasil / orientação de
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2012 - Avante - seção especial na feira SP-Arte - Laboratório Curatorial/Curatorial Lab / orientação de Adriano Pedrosa - Pavilhão da Bienal - São Paulo - Brasil
2011 - ARSÊNICO - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP - SP - Brasil
2011 - 748.600 - Espaço Cultural Santander - Recife - PE - Brasil
2011 - 748.600 - Paço das Artes - SP - Brasil
2011 - Página Inicial - SESC Ribeirão Preto - SP - Brasil e World Wide Web
2011 - Medida de fluxo do pistão giratório - SESC Ribeirão Preto - SP - Brasil

2016
Maurício Adinolfi / Águas internacionais
CCSP - Centro Cultural São Paulo - Brasil

2015
Daniel Lie / Seu lázaro e o efeito broxante da Philodendron Bipinnatifidum y Bug do milênio
CCSP - Centro Cultural São Paulo - Brasil
2015
Diana Dias / estalo #1
.Aurora, São Paulo, Brasil
2014
Bárbara Wagner & Benjamin de Búrca / Cinema Casino y São Paulo, 10 de dezembro de 2014
CCSP - Centro Cultural São Paulo - Brasil
2014
Mai-Britt Wolthers / Equações
CCSP - Centro Cultural São Paulo - Brasil
2013-2014
Adriano Costa / Farrapos
Magazine Arte & Ensaios / UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
2013
Capacete / entrevista Cristina Freire
Máquina de Escrever Program (Capacete por Amilcar Packer y Manuela Moscoso)
2013
Luciana Ohira & Sergio Bonilha / Mêmore
CCSP - Centro Cultural São Paulo - Brasil
2013
Edwin Sánchez / Símbolo pátrio / a la orden / legítima defesa
Galeria Jaqueline Martins, São Paulo, Brasil
2013
Alberto Baraya / Expediciones pacíficas
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