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RESUMO

Esta tese tem, como campo de investigação, a mostra de caráter experimental Eu
Como Você, do Coletivo artístico Grupo EmpreZa, do qual faço parte, ocorrida no
Museu de Arte do Rio (MAR), de maio a julho de 2014. A mostra estendeu-se para
duas participações no Simpósio Calibán de Psicanálise em novembro de 2014 e
outubro de 2015. O trabalho do Grupo EmpreZa tem como ancoradouro a
performance, o corpo e seus limites. Este trabalho procurou investigar como
experiências estéticas desta natureza se comportam no espaço expositivo museal.
Quais as possíveis conexões entre os indivíduos e as experiências estéticas? Para
responder a estas perguntas, busquei ancorar-me nas relações entre as pessoas, o
público, as imagens, visualidades e experiências estéticas, além dos modos de
operações do Grupo EmpreZa e das instituições. Os materiais coletados durante a
mostra, para análise, incluem vídeos, fotografias, documentos e entrevistas.
Referenciais da fenomenologia orientam as discussões. O estudo enfatiza o caráter
experimental da exposição e as problemáticas provocadas sobre o espaço
expositivo, e ainda os modos de relações entre o público e a experiência estética,
imagens e visualidades da exposição. O termo “Caixa de Pandora” é uma referência
à prevalência de uma sensação contínua de risco no espaço expositivo no tocante à
natureza das experiências visuais propiciadas, pelo caráter experimental da mostra,
na contramão dos conjuntos normativos hegemônicos do sistema da arte, bem como
dos regimes escópicos vigentes na sociedade contemporânea.
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ABSTRACT

The field of this research is the experimental exhibition "Eu Como Você", signed by
Grupo EmpreZa, an artistic collective that I’m member. This exhibition took place at
Museu de Arte do Rio (MAR), from May to July 2014. The artistic work project has
been extended to participate in the Calibán Psychoanalysis Symposium, in
November 2014 and October 2015. The emphasis of Grupo EmpreZa's work is on
performance art, the body and its limits. The main questions of this research are:
How aesthetic experiences like this behave in the museum exhibition space? What
are the possible connections between individuals and aesthetic experiences? To
answer these questions, I chose to analyze the relationships between people, the
public, images, visual and aesthetic experiences, as well as the way Grupo EmpreZa
and the institutions have worked along that time. For analysis, the documents
collected include videos, photographs, official and administrative documents, and
interviews. This study is based on some phenomenological concepts. It emphasizes
the experimental character of the exhibition and the problems with the exhibition
space, as well as the relations between people and aesthetic experience, images
and visualities in exhibition. The term "Pandora's Box" is a reference to the
prevalence of a permanent sensation of risk in the exhibition space, considering the
nature of the visual experiences, the experimental character of the exhibition, against
the hegemonic normative sets of the art system, and the relations of power in
contemporary society.
Keywords: contemporary art; aesthetics experience; image; Grupo EmpreZa.

RESUMEN

Esta tesis tiene, como campo de investigación, la exposición experimental "Eu Como
Você", del Colectivo artístico Grupo EmpreZa, del que tomo parte, ocurrida en el
Museu de Arte do Rio (MAR), de mayo a julio de 2014. La muestra se extendió a dos
participaciones en el Simposio Calibán de Psicoanálisis en noviembre de 2014 y
octubre de 2015. El trabajo del Grupo EmpreZa tiene como anclaje la performance,
el cuerpo y sus límites. En este trabajo se buscó investigar cómo las experiencias
estéticas de esta naturaleza se comportan en el espacio expositivo de museos.
¿Cuáles son las posibles conexiones entre los individuos y las experiencias
estéticas? Para responder a estas preguntas, busqué delimitar los análisis en las
relaciones entre las personas, el público, las imágenes, visualidades y experiencias
estéticas, y también en los modos de operaciones del Grupo EmpreZa y de las
instituciones. Los documentos recogidos durante la muestra, para análisis, incluyen
vídeos, fotografías, periódicos, documentos oficiales y entrevistas. Referenciales de
la fenomenología orientan las discusiones. El estudio enfatiza el carácter
experimental de la exposición y las problemáticas provocadas sobre el espacio
expositivo, así como los modos de relaciones entre el público y la experiencia
estética, imágenes y visualidades de la exposición. El término "Caja de Pandora" es
una referencia a la prevalencia de una sensación continua de riesgo en el espacio
expositivo, en lo que se refiere a la naturaleza de las experiencias visuales
propiciadas, por el carácter experimental de la muestra, en contra de los conjuntos
normativos hegemónicos del sistema del arte, así como de las relaciones de poder
vigentes en la sociedad contemporánea.
Palabras clave: arte contemporáneo, experiencia estética, imagen, Grupo EmpreZa.
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SOBRE A ATITUDE CRÍTICA

A atitude crítica
É para muitos não muito frutífera
Isto porque com sua crítica
Nada conseguem do Estado.
Mas o que neste caso é atitude infrutífera
É apenas uma atitude fraca. Pela crítica armada
Estados podem ser esmagados.

A canalização de um rio
O enxerto de uma árvore
A educação de uma pessoa
A transformação de um Estado
Estes são exemplos de crítica frutífera.
E são também
Exemplos de arte.

Bertold Brecht, 2012, p. 259.

PRIMEIRAS PALAVRAS

A atitude crítica é postura desejável como condição para a renovação das
instituições sociais. Integra o que se denomina política. Na conjuntura atual, o
Estado brasileiro encontra-se imerso em crises e escândalos. Por vezes, imagino
seu funcionamento como um jogo, uma espécie de jogo em que, a cada movimento,
se perde uma peça. Quando a tônica política é a da perda, peça por peça, olho por
olho, dente por dente, a crítica é penalizada, e deixa de ser política. Ceder, insistir,
negociar, provocar movimentos na certeza de que outros virão: isso é condição para
que a vida continue. Se, contudo, a atitude crítica cessar totalmente o curso do rio,
não mais será crítica, mas autoritarismo. O autoritário já não suporta qualquer
tensão ou movimento, pois é ensimesmado. Se a arte não permitir a expansão de
suas questões para além de si e de seus territórios, se sua crítica não proporcionar
política, talvez tenha deixado de ser arte.
Os tempos são sombrios. Exposições fechadas por aqueles que anunciam
estarem a fazer “o bem” para os outros. Censuram em nome dos “bons costumes”.
O desenlace é inevitável: uma agenda política que se autoproclama a “voz do povo”,
à procura de novos fiéis. Censura em troca de apoio político. Ironicamente, vários
episódios nas artes, hoje, têm a dimensão política interrompida justamente pelos
representantes políticos. Como em um século que revive os séculos passados,
presenciam-se novamente os “fiscais de obras de arte”, similares àqueles que
nomearam a arte de degenerada, “puritanos” de várias “ordens” cujos escândalos e
abusos por eles causados não são esquecidos pela história, pessoas que insistem
em fazer o bem para o outro. E para aqueles que insistem na salvação do próximo,
como disse Maffesoli (2004, p.12), é sempre bom lembrar que o inferno está cheio
de boas intenções, e os moralistas tendem a transformar “em verdade absoluta os
valores culturais de um mundo cuja perenidade está longe de ser uma certeza”.
A citação de Brecht (2012, p.259) não poderia ser mais oportuna para a
abertura deste trabalho, lembrando que a crítica é muitas vezes infrutífera para
aqueles que querem algo do Estado. Arte e política se encontram como um choque
cujo autoritarismo por vezes impede sua expansão. Sendo assim, não há mais
crítica, nem arte, nem política.
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Esta pesquisa desenvolveu-se a partir da exposição Eu Como Você, mostra
antológica da obra do Coletivo1 Grupo EmpreZa2 (GE3), ocorrida no Rio de Janeiro,
no Museu de Arte do Rio (MAR), de 13 de maio a 20 de julho de 2014. Dividida em
duas salas, a exposição, além de obras expostas, recebeu diariamente os artistas do
Coletivo que produziram livremente seus trabalhos em atelier experimental aberto ao
público nas dependências do museu, a Sala Sua Vez. Contudo, pelo caráter
experimental da mostra, esta se estendeu para duas outras importantes
participações pontuais do Coletivo nas atividades do museu: durante o Simpósio
Calibán de Psicanálise em novembro de 2014 e novamente em outubro de 2015.
Conforme a informação do próprio Grupo EmpreZa, sua ação
coletiva no MAR é a mais longa, diversificada e intensa numa
instituição. Para nosso museu nascente, é a experiência curatorial e
administrativa mais complexa e demandante de atenção, para além
do que seria imaginável à época de preparação da mostra. Em
termos financeiros, é o projeto expositivo de arte contemporânea que
absorveu o maior volume de recursos do MAR. Apesar dos
percalços, pudemos aqui, Grupo EmpreZa e MAR, desenvolver um
sistema de entendimento mútuo (CONSELHO4, 2014).

O MAR, inaugurado em março de 2013, sob direção cultural de Paulo
Herkenhoff, era um jovem museu na ocasião da exposição. A maior parte dos
recursos para a exposição destinava-se a viabilizar a permanência dos artistas em
um processo de residência. Durante a exposição, artistas brasileiros de várias
regiões do país foram convidados não só para compartilhar da exposição, mas
também para participar da residência. Neste fato talvez se localize a complexa
demanda administrativa e de recursos do museu: seres humanos como ativadores
do espaço expositivo e não somente obras de arte, como de costume. Seres vivos,
que não os visitantes e trabalhadores do museu, habitando um sistema pensado
para exibição. Não é difícil compreender a complexa demanda de atenção: qualquer
trabalho durante a exposição, que apresentasse risco ao espaço, às normas sociais,
às normas internas, à museologia, era passível de colocar em risco a instituição, sua
____________
1

O Grupo EmpreZa opta por ser chamado de Coletivo e não apenas por grupo. Acredita que a
palavra Coletivo apresenta uma força colaborativa que não necessita de liderança. Neste texto,
Coletivo com “C” maiúsculo se refere ao Grupo EmpreZa.
2
O Coletivo adota o “Z” maiúsculo em Grupo EmpreZa. Por vezes autores ou demais publicações
não se atentam para este fato e se referem ao nome do Coletivo com “z” minúsculo. Mantenho as
formatações originais das publicações.
3
O Grupo EmpreZa muitas vezes adota a abreviação “GE”, que aparece algumas vezes neste texto.
4
Carta enviada ao Grupo EmpreZa pelo Conselho do MAR durante a mostra, contendo as principais
queixas e problemáticas da exposição sob a óptica institucional.
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coleção, o seguro e as demais camadas que permitem seu funcionamento. Propor
uma exposição desta natureza em uma instituição é inserir outro fator ao binômio
obra-espectador: um terceiro, o artista, e todas as ferramentas necessárias de seu
atelier.
Para efeito desta pesquisa, é preciso esclarecer, como ponto de partida, que
não se trata de uma investigação sobre a produção poética do Grupo EmpreZa. Não
se trata de discutir os meios de produção do artista, tampouco o artista em si. Ela
trata das imanências, mediações e reações de uma proposta experimental no
museu. O trabalho reside justamente nas relações de mediação, suas emoções e
problemáticas entre a experiência estética: performances5, vivências, imagens e
visualidades. É por meio da estética como campo da arte, que proponho este
itinerário: “um modo do pensamento que se desenvolve sobre as coisas da arte e
que procura dizer em que elas consistem enquanto coisas do pensamento”
(RANCIÈRE, 2009, p 11 – 12).
Aqui se faz necessário um esclarecimento, tendo em conta minha condição
de pesquisador, artista e membro do Grupo EmpreZa: a) articulo o texto na primeira
pessoa do singular quando assumo minhas próprias posições, de cunho mais
pessoal; b) conjugo a primeira pessoa do plural quando me posiciono como membro
do grupo; c) nos outros decursos da escrita, adoto o sujeito indefinido, na terceira
pessoa do singular. Uso também diversas entrevistas do Grupo EmpreZa para
estabelecer um contraponto entre o Coletivo e as minhas percepções pessoais.
Nesta pesquisa, as problemáticas das experiências estéticas de Eu Como
Você formam o cerne: os possíveis trânsitos disparados na exposição para quem
participa, no caso os transeuntes do museu, tanto para quem a recebe, a instituição.
O itinerário é o da experiência estética, suas imagens, visualidades e reverberações.
A experiência é neste trabalho o lugar no qual a arte abre possibilidades
imponderáveis, seja pela presença das performances, seja pelas imagens da arte,
____________
5

Performance neste trabalho é conceito estritamente ligado ao campo das artes plásticas, cuja
referência é o experimentalismo do uso do corpo na arte oriundo principalmente nos anos 1960, com
artistas como Marina Abramović e Ulay e Vito Acconci (1940 - 2017), Chris Burden (1946 – 2015),
Joseph Beuys (1921 – 1986) ou o grupo Fluxus. Não pretendo discutir performance sob a ótica da
“performatividade” ou “desempenho” que atualmente aglomera e generaliza muitas especificidades
das artes presenciais como o teatro e a dança na condição de linguagens performáticas. Tampouco o
conceito de performance para o Grupo EmpreZa é importante: é preciso considerar que antes de se
pensar o Coletivo como representante da performance, sua principal característica é ser um Coletivo
em atividade e sem liderança durante tantos anos. É assim que o conceito de performance somente
ajuda a localizar indícios do projeto estético do Coletivo mas rapidamente se torna obsoleto diante de
uma proposta estética com tantos desdobramentos.
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ou por meio do público. Segundo Dewey (2010, p. 83-84), “a experiência, na medida
em que é experiência, consiste na acentuação da vitalidade”, que não se encerra em
sentimentos e sensações privadas senão numa troca ativa e alerta com o mundo,
uma interação entre o eu, o mundo e os objetos, de forma rítmica e evolutiva, é a
arte em estado germinal, que mesmo em formas rudimentares, “contém a promessa
da percepção prazerosa que é a experiência estética”. Sé é uma promessa, é
prenhe de aberturas. Nem sempre prazerosas, mas experiências em seus diversos
graus de possibilidades. É uma possibilidade de abertura que não se limita à visão,
mas envolve a percepção, os sentidos cujas possibilidades e efeitos serão
estudados. Para Dewey (2010, p.88-89),
a experiência é o resultado, o sinal e a recompensa da interação
entre organismo e meio que, quando plenamente realizada, é uma
transformação da interação em participação e comunicação. Visto
que os órgãos sensoriais, com o aparelho motor que lhes está ligado,
são os meios dessa participação, toda e qualquer invalidação deles,
seja de ordem prática ou teórica, é, ao mesmo tempo, efeito e causa
de um estreitamento e embotamento da experiência de vida.

Os vários apontamentos de Dewey (2010) sobre a concepção de experiência
abrem caminho para uma melhor compreensão da experiência, mas logo tendem a
limitar as possibilidades deste trabalho. É preciso esclarecer: em meio às novas
possibilidades de experiências, por meio das mídias, a velocidade com que
bombardeiam os viventes com imagens e promessas de experiências, seja pelas
propagandas, discussões nas plataformas de relacionamento social, ou os
crescentes grupos que se encontram nos fins de semanas para algum tipo de
atividade coletiva, e ainda o modismo da performance, qualquer conceito de
experiência pode ser vago se não trabalhado em suas particularidades. É intuito,
deste trabalho, tratar da experiência particular de Eu Como Você.
Partindo da cultura visual, busco aporte para a experiência estética não só em
autores do campo da arte, mas também em estudos das imagens, visualidades, da
visão e da percepção. Tal qual as experiências se irradiam para diversas áreas do
conhecimento, esta pesquisa teve participação em diversas frentes de pensamento:
político, estético, social, das culturas das imagens e de saberes como a psicanálise.
Para Mário Pedrosa (2015, p. 532) a arte é uma linguagem mais ampla que a
linguística, composta por signos, imagens de coisas antes da ideia, que não se
reduzem a conceitos estruturados e hierarquizados como um ramo da semiologia. A
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experiência estética se consolida no instante em que a arte se abre como
possibilidade de experimentação: por meio da obra de arte, de suas imagens,
performances ou ações, torna-se possível um mergulho no imensurável: daí o
interesse em estudá-la. Foi Pedrosa (2015, p.401) que definiu a “arte como exercício
experimental da liberdade”, uma possibilidade de despojamento total, de educação
sensorial que será capaz de transformação. O que tal despojamento da arte pode
oferecer como experiência? É como abrir uma Caixa de Pandora. A ideia de
experiência nesta pesquisa está estreitamente ligada ao imponderável como
consequência do experimentalismo. É a partir dos pensamentos de Pedrosa, que o
MAR fundamentou as problemáticas da exposição. Por isso, seu pensamento
configura, portanto, uma das bases deste trabalho, e acompanha todo o trajeto das
reflexões aqui traçadas.
Nenhuma instituição museológica brasileira enfrentou no século XXI
um processo comparável ao violento sistema de pressão contínua e
ascendente imposto pelo Grupo EmpreZa ao MAR. Graças à
abertura conceitual, trajetória intelectual e experiência de vida do
diretor cultural do MAR, o processo foi até aqui negociado e
viabilizado. Todas as crises vividas na instituição foram tratadas
como etapas de um processo de amadurecimento político do museu
e intelectual de seu corpo funcional (CONSELHO, 2014).

Esboça-se, assim, um primeiro caminho percorrido: o sistema de pressão
imposto à instituição até o tratamento das crises como possibilidade de
amadurecimento político do museu. Se a exposição transformou-se em um violento
sistema

de

pressão

à

instituição,

é

preciso

analisar

com

prudência

o

desenvolvimento da mostra assim como suas reverberações institucionais. A
declaração do Conselho aponta para o fato de que esta pesquisa está dotada de
particularidades que vão ao encontro de interesses políticos, da ética e da estética.
O que é esse violento sistema de pressão contínuo senão as obras de arte, as
ações dos artistas, imagens e visualidades em colisão com a instituição? É desta
experiência no museu, com duração aproximada de 90 dias entre a montagem e o
encerramento, além das participações posteriores pontuais, que contribuiu para
manter vivo o calendário experimental da mostra, com que as linhas de investigação
aqui, postas em movimento buscam interlocução. A base desta tese são trechos de
uma carta enviada pelo Conselho do MAR ao Grupo EmpreZa, em um momento de
profunda crise da exposição, além de trechos da carta do Coletivo em
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agradecimento ao Conselho. Por questões éticas, são preservados neste trabalho
nomes e questões que de alguma forma poderiam colocar em risco a integridade de
qualquer um dos colaboradores da pesquisa.
Em primeira instância é preciso esclarecer que o Grupo EmpreZa mantém um
histórico de crises institucionais, pela natureza de seu trabalho, que dispõe da
relação do corpo dos artistas com toda sorte de materiais: terra, osso, sangue, água,
urina, bosta de vaca. Toda matéria é uma possibilidade. Soma-se, ainda, a
radicalidade das ações, a nudez ou os riscos impostos ao corpo. As matérias
enquanto elementos já são empecilhos à grande parte dos espaços expositivos que
mais se configuram como cubo branco. Uma primeira possibilidade de aproximação
do imaginário estético do Coletivo é compreender que seus trabalhos colocam em
circulação parte dos tabus que compõem a sociedade e que ela insiste em ocultar.
Existem diversos exemplos recentes de exposições censuradas justamente por
tocarem

em

tabus.

Convidar

o

Coletivo

para

qualquer

atividade

será,

verdadeiramente, lidar com a natureza de sua obra.
Paulo Herkenhoff (2012) se refere ao Grupo EmpreZa como um coletivo
radical que se instaura no limite da dor, da exposição, do risco e da fragilidade do
corpo como frente estética: os anseios, os medos, as crises, as dores, o sofrimento,
a raiva, a violência, mas também o lirismo, a singeleza e os momentos de alegria.
Tudo isso que o humano civilizado insiste em dividir, repousar entre natureza
selvagem e civilizada, bem e mal, feio e bonito, para o Coletivo são traços inerentes
ao ser.
Parece paradoxal tal experiência radical instalada em uma instituição.
Premeditada, porque o Grupo não abre mão de sua natureza. E o museu, como
instituição, tem a tarefa de preservar seu espaço. O que tornou a exposição possível
foi justamente a possibilidade de negociação, um processo político. Ora, são outros
compromissos que permeiam as instituições, outros códigos, como o zelo pelo
espaço e as obras de arte.
Segundo Herkenhoff (2015), o convite para a exposição veio em um momento
fortemente regido pelo mercado e pela ascensão de modelos conservadores da arte.
Em Eu Como Você houve um processo de dupla troca: do museu nascente, com seu
projeto arrojado, trabalho educativo de excelência e importantes mostras, que tratou
com a radicalidade da arte; e do Grupo EmpreZa, que apresentou nessa importante
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instituição sua trajetória de pesquisa, quase sempre produzida fora dos grandes
veículos de exposição da arte.
O Coletivo sabe que a arte delimita com extrema precisão seus domínios de
circulação demarcados pelo mercado: instituições, patrocinadores, curadores, etc.
Ou se habita o sistema da arte ou dele se é excluído. E esta questão seria
demasiada pessimista se mesmo dentro desses sistemas não houvesse momentos
que escapassem às suas regras. Logo, encarar os sistemas de arte é estar ciente de
que tais experimentações terão sempre o efeito de pequenos lampejos. Resta
pensar que habitar tal enfrentamento é mesmo uma utopia. E a arte está cheia
delas.
Há tempos o Grupo EmpreZa vem exercitando processos de negociação com
as instituições como possibilidade poética. Isto é, aceita a negociação como parte de
sua obra. Sabe que o confronto com os valores de sistemas é uma de suas
capacidades e um lugar a ser frequentado no mundo da arte. O Coletivo, que conta
atualmente com nove integrantes, já é em si uma espécie de anti-instituição: é uma
organização não hierárquica cuja finalidade é produzir um único artista, o Grupo
EmpreZa. Dispõe assim, de uma ferramenta básica da burocracia, a quase
impossibilidade de localização dos enunciados e de seus membros. E essa confusão
é ligeiramente eficaz para um Coletivo. Muitas vezes os rostos se perdem, e assim,
localizam-se apenas os membros de uma instituição, funcionários de uma
corporação.
As definições de instituição são oportunas. Instituir é efeito de criação. Se for
um efeito, de que são feitas as instituições? Uma primeira resposta será pelos
indivíduos6 sociais. Outra possibilidade é pensar a instituição como uma estrutura
social dotada de regulamentações, leis e poderes. Pode-se pensar que uma das
criações mais poderosas da instituição é a burocracia pela qual ela se torna
refratária aos anseios individuais.
E este interesse pelas instituições vem desde minha pesquisa de mestrado7,
quando trabalhei a questão das intervenções clandestinas visuais (Pixações 8 e
____________
6

Entendido aqui sob a noção de Norbert Elias (1994) como os que compõe uma sociedade, dotados
de individualidades, mas que não se pode compreender isoladamente da concepção de sociedade.
São uma trama complexa, com particularidades, que como fios emaranhados acabam por tecer o que
se compreende por sociedade.
7
Intervenções Clandestinas, PPGACV – UFG, 2014.
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demais visualidades clandestinas) no ambiente de uma escola pública. O foco
investigativo foi compreender como códigos de domínio restrito podem subverter a
instituição escolar. Havia, na escola-campo da pesquisa, uma sala de aula
interditada pela quantidade destas manifestações em suas paredes. Apesar de estar
em perfeitas condições de uso, em suas paredes residiam as respostas de muitos
exames escolares. Tudo em códigos e desenhos. É no ambiente escolar básico,
primeiro como aluno, depois como pesquisador que as instituições, seus poderes e
suas possíveis subversões se tornam uma das minhas principais fontes de pesquisa.
A negociação com as instituições constitui um problema. O que chega nunca
são seus endereços, senão seus poderes: o consultor, o conselho, os instrutores, a
equipe curatorial, os seguranças. Dessa forma, a burocracia tem assegurada sua
vitória cotidiana. A foça do Grupo EmpreZa também está nessa possibilidade:
organiza-se

com

performers,

artistas,

representantes,

operários,

operárias,

empreZários, empreZárias, indivíduos cuja identidade é diluída, possibilitando,
assim, as ferramentas tais quais as de uma instituição. Esta possibilidade é material
poético para o Coletivo, afinal, se trata de uma EmpreZa, que habitou o museu.
Essa instituição museu é uma frente de mediação entre a produção artística e
o mundo. Ainda que passe por transformações de um mercado em constante
expansão, pelo colecionismo, pelo valor monetário das obras, o museu de arte é o
lugar instituído socialmente no qual residem obras de arte. O’Doherty (2002)
apresenta uma definição oportuna da arte como contemplação da ideia de arte.
Enquanto lugar da experiência, isso é outra história. Na coletânea de ensaios de
1965, André Malraux (2015) argumenta que a existência do museu impõe ao
expectador uma nova relação com a obra de arte, pois, até o século XIX, antes das
obras de arte serem consideradas obras de arte, eram a imagem de algo que existia
ou não. Nesta concepção, o museu suprime das obras quase todos os modelos das
pinturas; não reconhecem nem Santo, nem Cristo, o duque de Olivares é somente o
pintor Velásquez (1599-1660).
Desde a primeira Bienal de Veneza se criaram museus de arte moderna,
acreditando se tratar de uma arte sem fim histórico, como uma grande arte padrão

8

Pixo com “x” trata-se de uma manifestação visual clandestina genuinamente brasileira, dotada de
estética única.
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para todo o mundo que serviria até mesmo para os países miseráveis da América
Latina (PEDROSA, 2015). Quanta pretensão modernista, forjando um modelo de
arte e de instituição. Mas é certo o aprisionamento dessas estruturas a esta herança.
E cada vez mais os discursos e modelos corporativos tendem a globalizar-se. A
América Latina é constantemente bombardeada por tais modelos. Arrisco insistir
que, hoje, tais concepções atingiram proporções gigantescas. De lá pra cá, o museu
ajudou a instituir a ideia de cultura, dos gênios da arte, dos grandes mestres, e com
isso, vêm as grandes cifras, um mercado, um mecanismo com seus sistemas
reguladores e seus dispositivos. O museu nesta pesquisa não é meramente o
campo de trabalho enquanto um lugar, mas um espaço complexo, regido por
normas, que possui uma história, um enredo. Visitar um museu é visitar sua história.
É assim que nesta pesquisa o endereço institucional não é o MAR, senão um
conjunto de mecanismos e redes institucionais comuns às instituições da arte.
Foucault (2012) abriu caminho para que fosse possível tatear as relações de
saber e poder que permeiam as instituições, de localização complexa. A essa rede
nomeou dispositivo. Ofereceu, o autor, pistas valorosas: o dispositivo dispõe de
relações heterogêneas que conectam as instituições, possuem funções estratégicas
entre saber-poder, atendem a uma demanda histórica tal qual emerge da
manipulação de forças. O dispositivo tratado aqui é a atualização conceitual feita por
Giorgio Agamben (2009) para o termo foucaultiano. Para Agamben, dispositivo tem o
sentido de “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar,
orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as
condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (Ibidem, p. 40). A principal
questão dos dispositivos é compreender a regência institucional capaz de capturar
incessantemente os viventes. Cabe perceber a possibilidade do experimentalismo
da arte de adentrar em tais camadas, e escapar de possíveis capturas dos
dispositivos institucionais. O que busco é rastrear as ações e efeitos desencadeados
por estas relações. É possível que a partir do aprofundamento nestas redes se
compreenda o que o Conselho (2014) denominou como “violento sistema de
pressão contínua e ascendente imposto pelo Grupo EmpreZa ao MAR”, que
culminaria na insistente queixa de que se tratava de uma “crítica institucional”.
Talvez o trabalho do Grupo EmpreZa se aproxime do conjunto de
legitimações da arte proposta historicamente por Douglas Crimp (2005),
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[...] uma daquelas práticas artísticas, existentes hoje em dia em
número razoável, que não faz nenhuma concessão às instituições da
exposição, chegando mesmo a confundi-las de propósito. Como
resultado, a maioria das pessoas não a consideram arte, pois, na
atual conjuntura histórica, qualquer prática só pode ser plenamente
legitimada como arte pelas instituições da exposição (CRIMP, 2005,
p. 214).

Parece mesmo uma Caixa de Pandora. Talvez o museu tenha se tornado
esse recipiente que, manipulado pela curiosidade, pode colocar em circulação toda
sorte de mazelas mundanas. Por isso mesmo, urge interditar e triar seus discursos.
Não por acaso a queixa de uma visitante nomeia esta pesquisa. Durante a
exposição, uma mulher apareceu aos berros na Sala Sua Vez, exclamando que o
conteúdo daquele museu deveria ficar guardado, não deveria ser mostrado. Tentei
conversar, porém a visitante estava tomada por uma ira tremenda, e intensificava
sua queixa afirmando que um museu não deve apresentar aquele tipo de conteúdo.
Perguntei a respeito do conteúdo e somente ouvi respostas curtas e grossas: “Feio!”,
“Horroroso!”, “Deveria esconder aquilo!”. Ante a queixa da visitante, somente pude
pensar que ela havia se deparado com visões da Caixa de Pandora. Pandora e seu
recipiente foram o mote inicial desta tese. Consegui triar tal informação como uma
imagem de pensamento emergida de um imaginário popular: o preço da curiosidade
será encarar tudo aquilo que muito se esforçou para conter. Este episódio revela
questões primordiais: O que deve, afinal, apresentar um museu? Que experiência é
essa, feia, horrorosa? O que não deveria ser mostrado? É possível que o
conhecimento de arte como o que está relegado aos museus e galerias crie uma
grande expectativa de se ter uma experiência prazerosa nesses lugares (DEWEY,
2010, p. 63).
Se a arte é portadora de uma natureza afetiva, que desestabiliza e
transforma, é necessário acrescentar mais uma questão central a esta pesquisa:
como se dão as relações entre os indivíduos e as experiências da arte? É preciso
dimensioná-las neste trabalho: performances, ações, imagens e visualidades. É por
meio dessas relações estéticas que a lógica da Caixa de Pandora foi instalada.
Foram as fotografias que supostamente poderiam infringir o Estatuto da Criança e
do Adolescente, os vídeos que poderiam ser condenados por mostrar nudez,
violência e automutilação, ou as performances que colocaram em risco o seguro do
museu e dispararam experiências visuais-sensoriais que alçaram toda sorte de
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emoções. Assim, tocamos novamente nas possibilidades de relações entre os
indivíduos e as experiências estéticas. As experiências deste trabalho têm seu ponto
de partida na visão.
A visão trata daquilo do que o olho é fisiologicamente capaz de apreender. A
visualidade, que está próxima dos regimes escópicos, refere-se ao caminho pelo
qual as visões são construídas, isto é, como se vê e como se é habilitado a ver, uma
construção cultural do ver (ROSE, 2001, p. 6). Essa construção cultural da visão, em
constante expansão, é cara: expande para a política, incomoda as instituições, pode
promover transformações no campo social, uma imagem pode instaurar crises
políticas. É a visão um lugar complexo: a divindade nórdica Odin trocou um olho por
sabedoria, o islã não trata de imagens em sua construção religiosa e no contexto
judaico-cristão a idolatria sempre foi um disparador de tensões. Quantas disputas
não foram disparadas por conta das imagens? O poder da visão, disse Pedrosa9
(2015), reside em sua lógica: articulam os elementos, são como fonéticas ou
fonemas que entram na formação da palavra, constituem uma gramática da visão.
Também se compreende que a percepção visual não se trata apenas da superfície
mental e sensorial, senão um processo que vem do inconsciente para eclodir no
consciente e vice-versa. Quando a imagem penetra na consciência é tomada por
uma repentina dúvida e por ambiguidade. E essa ambiguidade é o momento no qual
a visão permite uma fenda da qual não se pode conter, não há escolha senão passar
por ela.
Significa que há um interstício entre o indivíduo e as experiências estéticas.
Talvez esteja neste interstício, nesta lacuna, no entre o que se vê e sua significância,
uma energia tão complexa que se faz necessária uma apreensão dos modos de ver
e sentir de diversas frentes, e que assim permita minimamente tatear a
complexidade dos modos pelos quais a arte importa os indivíduos de substâncias.
É preciso um esclarecimento: não se trata aqui da arte organizada
hierarquicamente entre imagens e experiências. O que existe são seus regimes. A
potência das imagens aqui tratadas se dá em um campo cujo trabalho é justamente
pensar tal potência. Se a experiência da arte arrebata, é porque foi pensada para tal.
As imagens condensam em si toda uma história de afetividades. Isso não significa
que o cotidiano disponha de imagens com maiores ou menores poderes. Não é
____________
9

Em seus estudos Pedrosa constantemente visitava a Gestalt, a fenomenologia, os estudos ligados à
psicologia e a perspectiva do inconsciente por meio da psicanálise.
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possível, de fato, mensurar o alcance de uma imagem, tampouco de uma
experiência estética.
Isto é considerar e habitar a prerrogativa de Georges Didi-Huberman (2010)
sobre uma cisão do olhar, uma lacuna na qual aquilo que se vê indaga tanto quanto
se questiona. Isto é buscar perceber: o que vemos e o que nos olha. Esta lacuna se
espalha por todo o trabalho, sem endereço fixo, pois ela é um guia que permeia a
discussão desta tese e sobrevoa toda esta produção. As proposituras de DidiHuberman são preciosas ferramentas. A cada experiência, emoção, a cada cisão do
olhar os pensamentos do autor são convocados. É um autor caro a este trabalho
justamente pelos múltiplos campos de referência que percorrem sua obra. Dirá o
autor que as imagens são como cristais de energia condensada, ou como fósseis de
carga ancestral, a imagem arde, e consome seu redor (Idem, 2015a, 2015b).
Georges Didi-Huberman (2010) pensa o conceito freudiano da desorientação
diante da imagem. Trata-se da possibilidade de interlocução proposto por um limiar
do olhar, uma desorientação que se dilacera em nós e pelo outro, em nós mesmos.
Por vezes se perder no trajeto é oportuno para encontrar novos caminhos.
Um descontrole, uma deriva, uma fenda. Como é possível que tais
manifestações sufoquem sua audiência? E na mesma medida possibilitam tantas
dimensões de experiências? As experiências estéticas habitam esse lugar da
imprevisibilidade que revelam sua organicidade. Nunca se sabe quando por elas se
será devorado. E assim, muitas vezes, se tende a negar as experiências com receio
de ser por elas, dilacerado. Afinal, suprimir as emoções é alternativa ante qualquer
exposição. Guardá-las seguras dentro da cabeça. E como um golpe, momentos
depois, ser tomado por completo. Essa ambiguidade é potência.
Um dia, por volta das seis da tarde, eu notei uma senhora olhando
para o trabalho Vila Rica, a mancha de sangue. Cheguei perto dela e
começamos a conversar, ela estava completando noventa anos
naquele dia, e ela disse: ‘Quando eu olho isso aqui, eu tenho vontade
de sair falando com cada preto e pedindo desculpas!’. É comovente
uma mulher aos noventa anos de idade, que veio ao museu talvez
para ver Josefine Baker, porque a arte transformou o modo dela ver o
mundo, aos noventa. Isso é um testemunho muito importante. Não
me contaram, eu vi, não foi planejado, e se fosse não teria ocorrido,
porque ocorreu esse encontro de um diretor que escuta e quer falar
com o público, que quer encontrar os visitantes e integrá-los, e não
foi necessário este processo de integração, pois ela já estava
integrada (HERKENHOFF, 2015).
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Figura 1 Vila Rica (resquício de performance) sangue sobre parede e folhas de ouro. Grupo EmpreZa, 2014.
Fonte: Arquivo pessoal

Ora, este caráter da integração que segue sua própria organicidade não será
uma cisão? Quantas possibilidades de experiência cabem em uma obra de arte?
Este problema da cisão urge justamente porque as experiências estéticas desta
pesquisa são assentadas em trabalhos que operam sobre o estigma do corpo em
crise na sociedade. O sangue é uma preciosidade do corpo de domínio comum.
Quanto sangue derramado para se propor uma experiência. Quais as dimensões
alcançadas por meio dela? Na exposição, todos os trabalhos apresentados pelo
Grupo EmpreZa foram incursões em angústias e vicissitudes que seus membros
trazem do cotidiano como possibilidade poética. A minha dificuldade, a minha dor,
hora ou outra será a sua. É assim, uma emoção.
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Merleau-Ponty trata do acontecimento afetivo da emoção como uma abertura
de transformação ativa. Freud com sua análise do inconsciente propõe que as
emoções sufocam os indivíduos mesmo que não compreendam sua causa (DIDIHUBERMAN, 2015). As emoções, neste trabalho, foram o alcance das experiências.
Podiam ser notadas diante da dificuldade em exteriorizar a experiência por meio de
entrevistas. Eram fenômenos que respondiam às experiências como um processo
de excitação.
O primeiro capítulo desta tese se ocupa primeiro do mito de Pandora. Sua
imagem e moral permite pensar na possibilidade do museu como uma Caixa de
Pandora. Essa possibilidade data dos primórdios dos museus como gabinetes de
curiosidades. A moral do mito é cara. Por esse motivo é preciso compreender sua
fundamentação nos primórdios da civilização ocidental. Abrir a caixa colocará em
circulação toda sorte de danações e problemas que tanto o mito buscou evitar.
Apresentará, sobretudo, uma faceta sinistra da humanidade.
Destes primórdios datam os dispositivos. De uma necessidade organizacional
surgiram as instituições dotadas destas redes. Desenvolveram-se até hoje como
efeito que captura os indivíduos incessantemente. Agamben (2009) ajuda a
compreender que mesmo inserido em um conjunto heterogêneo, envolvendo
enunciados, relações de saber e poder que configuram o dispositivo, há uma
possibilidade de infringi-lo, se portando como um contradispositivo. É uma
possibilidade de compreender um pouco da faceta do Grupo EmpreZa na condição
de anti-instituição ou na condição de um contradispositivo.
Essa primeira imersão trata-se de apresentar o território em que trabalhamos.
É preciso que se compreenda o contexto no qual foram realizadas estas
experiências. Para isso é preciso analisar como é regida a instituição de arte. Como
auxílio de questões institucionais em território brasileiro, são convocadas as falas de
artistas que de alguma forma passaram por experiências similares à desta pesquisa,
como Anna Bella Geiger (2006), Ivens Machado (1942-2015) (2006) e Paulo
Herkenhoff (2006). Essas falas ajudam a compreender que movimentações similares
a desta pesquisa foram tentativas recorrentes de atualização do campo da cultura e
da arte.
Os escritos de Brian O’Doherty (2002) trazem importantes contribuições, por
apresentar uma possível revisão dos espaços expositivos e suas problemáticas. No
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Interior do Cubo Branco traz uma explanação do uso dos espaços expositivos na
história da arte e localiza a partir dos anos 1960 – 70 uma potente energia
experimental da arte, energia esta que acredito dialogar com esta pesquisa. Apesar
de seu contexto não tratar da América Latina, tal abertura é necessária para que se
compreendam as raízes dos dispositivos e instituições, além dos regimes da arte e
suas hierarquias de poder. Aborda, também, como as instituições de arte vêm sendo
lugar de discussões: dos impressionistas com exposições rejeitadas a Marcel
Duchamp (1887 – 1968) com suas ocupações polêmicas do espaço, vêm de longa
data tais conflitos. No tocante à visão, quem define o que se vê nos museus? Não
pretendo responder esta questão, mas deixo esta provocação à deriva para que ela
dispare um sentido crítico sobre a ideia de cultura desenvolvida no decorrer deste
trabalho.
Nesse capítulo discuto, principalmente, a instituição de arte, seu mercado e
dispositivos. As considerações de Mário Pedrosa (2013, 2015) apresentam uma
revisão da história da arte, de suas instituições e seu mercado. É ele quem declara a
necessidade de revigoramento da arte diante de sua comodificação pelo sistema
que a rege. O autor ajudou a instituir a Bienal Internacional de São Paulo e a ela
direcionou críticas ferrenhas. Observou a importância das contravenções na arte
como possibilidade de frescor. Certamente é uma das figuras mais radicais que já
trataram da arte brasileira. Sua experiência internacional está carregada em seus
escritos, sempre pensando não somente a questão da arte brasileira, mas sua
irradiação no mundo. Sua atuação em instituições de arte em contexto nacional e
internacional permite rastrear hoje, inúmeras heranças modernas constantemente
presentes na arte.
É, assim, o autor evocado pelo Conselho do MAR (2014) numa espécie de
guia entre as experiências estéticas, as instituições, o mercado e o público. Sua
visão é de grande complexidade, pois a dimensão política e ética de seus escritos
não só forneceram chaves ao Conselho do MAR quanto a este trabalho.
O segundo capítulo apresenta um panorama do Grupo EmpreZa e das
experiências no MAR, para que, desta forma, seja possível compreender o contexto.
É uma primeira apresentação do campo. Inicialmente é traçado um breve histórico
do Coletivo, expondo suas fontes de trabalho e motivações. A natureza de seu
trabalho poderá ajudar a compreender melhor as questões propostas nesta tese. As
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referências ao Coletivo quase sempre são de forma direta, visto que se tratam de
várias vozes e funciona como contraponto do texto. Geralmente quando o Coletivo é
entrevistado as respostas são construções coletivas, de forma a complementarem
seu pensamento. É usado também material textual produzido por críticos e
jornalistas durante a exposição como auxílio de pesquisa. Trato de termos chaves
para o trabalho do Grupo EmpreZa como a ideia de performance, e o Serão
Performático, que consiste em um modelo políptico de apresentações de
performances. Os Serões foram momentos de profunda crise institucional devido às
complexas tarefas de negociação para viabilizar o trabalho. Durante os Serões
trabalhamos com fogo dentro do museu, materiais perecíveis, e toda sorte de
contravenções ao cubo branco.
Em

seguida,

cronologicamente,

busco

apresentar

um

recorte

dos

acontecimentos de campo e assinalar as principais questões. Em um programa que,
para além da exposição, apresentou mais de 100 atividades no decorrer de 90 dias,
foi preciso um recorte severo das experiências de forma a abarcar minimamente o
todo. O Grupo EmpreZa ofereceu um programa10 de residência para seus antigos
membros e artistas de várias regiões do Brasil. Estas experiências não são tratadas
neste trabalho a não ser que complementem a discussão. O recorte aqui é focado
nas ações do Coletivo no MAR. As participações dos artistas e coletivos convidados
presentes no trabalho são devidamente creditadas. A maioria das imagens usadas
neste trabalho referentes ao Grupo EmpreZa é resultante do processo expositivo no
MAR. Elas estão distribuídas por todo o trabalho de forma a costurar a
argumentação baseada na pesquisa de campo. Nesta medida, há um primeiro
delimitar das vivências de campo, para que assim, a imagem daquela Caixa de
Pandora aberta no MAR transite por todo este trabalho.
Para esta tarefa são usadas diversas frentes de pesquisa a fim de uma
imersão em campo: entrevistas, documentos gerados durante a mostra, notas de
divulgação, matérias e textos críticos publicados sobre a mostra, alguns relatos do
público e documentação fotográfica. Tudo com a finalidade de enriquecer de forma
múltipla a discussão. Esta estratégia foi adotada diante da inviabilidade de fazer
____________
10

Participaram da mostra os antigos membros Alexandre Pereira, Fábio Tremonte, Mariana
Marcassa, e Rafael Abdala (ainda membro do Coletivo durante a exposição). Participaram os
coletivos: GIA (BA), Corpos Informáticos (DF), ¿PorQUÁ? (GO), Vida Seca (GO), Erro Grupo (SC)
Nós Temporários (MG), Shima (MG) e Tanq Rosa Choq (SP).
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entrevistas diretas com visitantes. A cada tentativa, percebi que muito da exposição
tratava de tabus para aqueles que presenciavam. Isso gerava recusa a qualquer tipo
de registro. Os visitantes até participavam de longas conversas comigo, fora da
minha condição de pesquisador. Ante o convite de entrevista para uma pesquisa de
doutorado, referia-se a negativo. O papel do pesquisador por vezes pode atingir a
intimidade alheia, pois, emitir qualquer juízo de valor é falar de si. E falar de si em
uma exposição cujo eixo foi o experimentalismo do corpo é falar dos anseios que
permeiam a carne, as emoções. O triunfo das emoções é que elas podem ser
exprimidas ou guardadas. Neste caso são raras as vezes que elas foram descritas
pelas pessoas. Os funcionários do museu também se mantiveram distantes de
qualquer possibilidade de registo. Nada mais justo diante de tantos conflitos.
Assim, quem se posiciona, aqui, é um membro do Grupo EmpreZa e foi
pesquisador ativo durante todo o período expositivo. Registrei sistematicamente as
atividades desenvolvidas. Ainda nesse capítulo é necessário apresentar a complexa
tarefa em ser artista e pesquisador simultaneamente. A postura foi tomada na figura
do flâneur, em Walter Benjamin (2015), e orientada pelos apontamentos de Sérgio
Paulo Rouanet (2008). Foi preciso que o campo ditasse o passo, o caminhar de
pesquisa. E o flâneur é justamente essa figura que se perde na multidão. Sua
flânerie é um itinerário de constante errância, que o leva a lugares outrora
inacessíveis. É impactado pelo outro, mas sem perder sua identidade. Não é uma
espécie de detetive amador fadado ao exercício descritivo, tampouco o observador
que acaba tomado pelo outro. Eis a complexidade do exercício de campo, a
individualidade. A errância do flâneur é da natureza da mercadoria em exposição
que vibra e penetra nos transeuntes. Passa então a ser um corpo receptivo e
perceptivo. Está exposto em campo tal qual as experiências estéticas e as emoções
que derivam delas. Trafega pelas emoções. Ele percebe pequenos fenômenos em
campo. Sua tarefa é analisar as cicatrizes deixadas pelos impactos. E a multidão às
vezes avança com violência. Mas o flâneur, de bom grado, deixa que lhes ditem a
passada.
Para este tráfego o aporte fenomenológico oferece ferramentas importantes.
Para além do dispositivo, é preciso habitar a percepção. Mário Pedrosa (2013) abre
o caminho para discussão: o grande público trata segundo critérios da rotina do
pensamento verbal discursivo, os especialistas segundo critérios específicos que
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somente são válidos nos limites de suas investigações eruditas, e a fenomenologia é
um processo que pretende atingir a realidade mesma da experiência vivida, de onde
não se exclui a experiência pessoal.
As experiências pessoais são caras. A percepção é uma abertura e um
caminho de toda sorte de experiências. É de aberturas que tratam as experiências
estéticas. Multiplicidades de multiplicidades. Para Merleau-Ponty (1990, p. 44), não
incide sobre uma forma absoluta, da verdade dos fatos, pois a percepção oferece
“presenças”. Os escritos do autor são a chave fenomenológica desta tese. Essas
presenças se tratam daquilo que o dado não mostra, pois as presenças são
disparadoras de processos. A seu modo, na vizinhança, o lado oculto, não visto, é
apreendido como presença, como uma presença disparadora de processos outros
(Ibidem). É o outro presente que dispara a presença. É o corpo que reage diante da
imagem, da experiência, o gesto, o cruzar dos braços, quando o abraço busca o
conforto. “A síntese perceptiva deve, pois ser completada por aquele que pode
delimitar nos objetos certos aspectos perceptíveis, únicos atualmente dados, e, ao
mesmo tempo superá-los”, pois é meu corpo e seu alcance que assume um ponto
de vista distante de uma totalidade ideal, “uma totalidade aberta ao horizonte de um
número indefinido de perspectivas que se recortam segundo certo estilo, estilo esse
que define o objeto do qual se trata” (Ibidem, p. 47-48).
Retornar às coisas mesmas é retornar a este mundo anterior
conhecimento do qual o conhecimento sempre fala, e em relação
qual toda determinação científica é abstrata, significativa
dependente, como a geografia em relação à paisagem
primeiramente nós aprendemos o que é uma floresta, um prado
um riacho (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 4).

ao
ao
e
—
ou

A experiência de campo foi coletada por este flâneur perceptivo que saiu
repleto de cicatrizes adquiridas nos impactos com os outros. Ele analisa as cicatrizes
e rememora as experiências. É, todavia um pesquisador perceptivo cuja tarefa é não
se perder no outro, mas como um exercício de alteridade, perceber-se como ele.
O terceiro capítulo busca imersão no material de campo apresentando e
aprofundamento na proposta curatorial da exposição. O eixo principal é a arte como
possibilidade de fricção. Experiência frictiva foi o que Herkenhoff (2015) buscou
apresentar para a instituição em Eu Como Você. Esta fricção se dividiu em pelo
menos dois pontos importantes de estudo: a possibilidade de experiências frictivas
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habitarem as instituições, e a queixa do Conselho do MAR referente ao trabalho do
Grupo EmpreZa como crítica institucional. Outra possibilidade frictiva segundo
Herkenhoff (2015) foi o diálogo da arte com o saber da psicanálise durante a
participação do Coletivo nas duas edições (2014 – 15) do Simpósio Calibán de
Psicanálise.
O guia deste capítulo é a ênfase de Mário Pedrosa (2015) na ideia de que a
arte é o exercício experimental da liberdade. Busco nos textos do autor chaves
éticas e políticas para pensar a exposição, assim como foi feito pelo MAR. As ideias
do autor foram buscadas principalmente nas compilações Mário Pedrosa ArteEnsaios (2015) e Mário Pedrosa Encontros (2013). As demais produções do autor
como a compilação Mário Pedrosa Arquitetura Ensaios Críticos (2015), entre outros,
não constam neste texto, mas foram usados como material de estudo para
compreensão das ideias do autor. Neste diálogo há a intensa participação do crítico
e curador da exposição Paulo Herkenhoff por meio de entrevista em que o crítico
conta a trajetória de construção da exposição e também seus principais pontos. A
carta do Conselho do MAR continua disparando questões.
Em primeiro lugar é preciso compreender os principais aspectos de uma
experiência frictiva segundo Herkenhoff (2015). A exposição Eu Como Você
começou a ser pensada em uma experiência frictiva anterior, promovida pelo
curador, em que o Grupo EmpreZa havia participado. As experiências frictivas são
propostas nas quais a natureza do trabalho dos artistas friccionem os espaços
institucionais e as relações de poder, e apresentem, sobretudo, o frescor da
liberdade da arte e proporcionem processos de transformação. A fricção é uma
questão delicada, pois constantemente esbarra em questões éticas e políticas. Isto
se confirma quando o que está em questão é a abertura poética do Grupo EmpreZa
cuja produção “[...] não tem um conceito regente no trabalho de belas artes, nem de
peça fundamental do mercado que vai distinguir uma coleção da outra, isso também
permite certa liberdade estética, é um campo experimental (HERKENHOFF, 2015)”.
O que possibilitou tal experiência foi o poder de uma mediação curatorial com a
instituição e a compreensão do artista na negociação com a instituição como uma
etapa de seu trabalho, ciente da tensão entre poderes institucionais, curatoriais e
dos artistas. É preciso pressioná-los, assim como os regimes provocados por eles
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pressionam o público. Novamente os regimes do visível costuram a argumentação,
emergindo a cada momento em que é convocado.
Em segundo lugar é preciso tatear a institutional critique. Apresento os
principais conceitos deste termo, oriundo dos anos 1960, que tende a identificar
trabalhos artísticos que pensam as estruturas institucionais e seus mecanismos.
Este termo foi recorrentemente usado pelo Conselho do MAR (2014) como
justificativa ao trabalho desenvolvido pelo Grupo EmpreZa durante a exposição e
como mudança de foco curatorial. Ora, o que pretendo apresentar é que as
questões levantadas pelas obras na exposição configuraram-se muito mais como
relações de forças e poderes do que como crítica institucional, ou qualquer termo já
existente. Não se ocupa de pensar a instituição senão manter a natureza de seu
trabalho que é um problema certo para o cubo branco. Para que a exposição não se
torne um simples processo de crítica institucional (que já é um processo
institucionalizado pela arte), apresento alternativas para tais problemáticas que se
configuram muito mais como um jogo de poderes entre artista, instituição e curador.
Para isso é preciso expor o conceito, mas não se perder nele, e apresentar as
situações de maiores tensões institucionais durante a exposição para que se possa
avaliar a dimensão alcançada pelas obras.
A participação no Simpósio Calibán de Psicanálise foi o que trouxe o contato
com o saber do inconsciente para este trabalho. As participações no simpósio foram
de surpreendente diálogo tanto para uma experiência, que promoveu a ampliação da
participação do Grupo EmpreZa no museu como parte de um calendário
experimental, quanto no diálogo entre a experiência estética e o inconsciente.
Disponho de um texto redigido por um psicanalista participante do simpósio no qual
ele narra o desenvolvimento das experiências. Seu relato está trazido a esta tese
como guia daqueles eventos. Os textos de Freud (2010) aqui reportados são de teor
mais filosófico e se limitam basicamente às obras que datam de 1930-1936, como O
Mal-estar na Civilização. As referências psicanalíticas neste trabalho se dão
principalmente por meio de interlocutores como George Didi-Huberman (2012) e
Mário Pedrosa (2015), em que a categoria inconsciente é frequentemente visitada,
ou Jacques Rancière (2009) que observa formulações freudianas muitas vezes
baseadas em obras literárias e artísticas. É nesse sentido que Caliban, o monstro de
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A Tempestade de Shakespeare (2015), que também nomeia o simpósio, em
algumas passagens guia as discussões.
Há, na tese, várias dessas imagens de pensamento, como guias em cada
parte do trajeto: Pandora, Prometeu, Édipo, Narciso, Caliban, o flâneur e os
espectros. Os mitos, a mitologia e as imagens de pensamento estão aqui por
tratarem de metáforas das regras e normas sociais.
No quarto capítulo ocupo-me principalmente dos modos de relação entre os
indivíduos e as imagens. Esta tarefa que permeia toda a tese como lampejos é
enfatizada neste capítulo. Se a experiência traz a premissa da Caixa de Pandora,
uma complexidade que irradia tanto para o espectador quanto para a instituição, o
que seriam então, no contexto atual, essas possíveis visões dos males do mundo?
Busco traçar um paralelo das ideias que permeiam as crises e os tabus da
sociedade tal qual o trabalho do Grupo EmpreZa. É o momento de isolá-las.
Portanto é hora de tratar dessas crises que perpassam o espectador e de perceber o
problema em ser espectador: sujeitados aos regimes das imagens, aos discursos e
relações de poder. Traço um percurso entre visualidades e espectador para discutir
os modos de relações entre os indivíduos e as visualidades tais quais como os
dispositivos tomam parte neste contexto.
Atento também a alguns espectros das artes como forma de adentrar nos
sistemas que condicionam os espectadores. O aporte teórico deste capítulo se dá
principalmente por pensadores como Rancière (2012a, 2012b) que de longa data
busca inteirar-se do problema em ser expectador e sua necessidade de
emancipação, e Jean Baudrillard (2001, 2004) cujo olhar exerce uma crítica entre as
imagens, mídias e os sistemas sociais.
Há nesta discussão valiosos apontamentos de Mário Pedrosa (2015) e Júlio
Le Parc (2006) a respeito do espectador e o papel do artista na sociedade mediante
as pessoas. Por esta perspectiva é possível analisar o funcionamento dos regimes
da arte e os papeis que os artistas podem desempenhar para a emancipação do
expectador ou para ajudar a sustentar tais regimes. O sistema dos dispositivos
aparece novamente. Mas e se os males do mundo forem uma rede complexa repleta
de produtos da humanidade que não queremos ver, justamente porque é estar
diante da crise produzida pelos viventes? Ou ainda, visões amalgamadas por uma
sociedade que sob uma herança modernista insistente em pregar um progresso sem
34

marcas? São apontamentos caros que ajudam a delimitar as visões da Caixa de
Pandora.
Uma imagem intolerável em Jacques Rancière (2012a), pautado no
reconhecer-se em crise, ou de uma complexa confusão de valores que designa uma
paixão pelo real apontada por Slavoj Žižek (2003). Ou a mídia e suas mediatizações
como apresenta Alice Fátima Martins (2013a, 2013b), diante de situações visuais,
como sugeriu Rose (2001), que apresenta pontos de vista do mundo, transformam o
mundo em termos visuais, mas que nunca é inocente, pois não são janelas
transparentes do mundo justamente por interpretá-lo e apresentá-los em contextos
muito particulares. Ciente de que os sujeitos são vulneráveis aos poderes das
imagens e seus regimes, cabe um estudo que vislumbre os pontos pelos quais os
dispositivos capturam os viventes em um mundo que a cada vez mais é manipulado
pelas imagens e visualidades.
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1
IMINÊNCIA DA CAIXA DE PANDORA

Será que algum dia, alguma obra de arte contundente, terá reunido
todas as possibilidades de seu significado?
Paulo Herkenhoff, 2015.
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Figura 2 Pandora opens the box. Walter Crane, 1893. Fonte: A wonder book for gilrs & boys. Boston:
HOUGHTON, MIFFLIN & CO, 1893.
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A organização social parece ser narrativa compulsória dos indivíduos no
mundo. O sistema político ocidental, por via imaginária, teve seu limiar no despertar
dos antigos deuses ou entidades, dado a complexidade da humanidade. Organizar
um povo parece ser uma tarefa tão árdua, que se fez necessário, em distintos
momentos das culturas, a intervenção sublime para auxílio desta tarefa. Dentre
crenças,

normas

ou

metáforas,

foram

produzidas

inúmeras

obras,

entre

aconselhamentos divinos, tratados e regras a respeito da politização das
sociedades. A própria genealogia humana, em algumas culturas, precede sua
própria instauração carnal: uma sucessão de reparos e rearranjos advindos dos
deuses a fim de que os mortais, enfim, pudessem habitar a terra, viver em suposta
plenitude ou trilhassem sua própria história, dentre tantas outras possibilidades das
histórias culturais. O interesse no engendramento do sistema acompanha os
humanos desde tempos remotos. Não é estranho, diante desta complexidade, que
os deuses e divindades tenham tomado parte nesta aporia.
Na antiguidade pagã européia, encontra-se a narrativa de um mundo sem
forma, em completo caos, estruturando-se após o acordo e trabalho entre Deus e
Natureza, com auxílio dos deuses, que distribuíram os rios, os campos, florestas,
instituindo assim, a humanidade em meio às intrigas entre deuses e titãs
(BULFINCH, 2013). Se os mitos são possíveis explicações do mundo, pode-se dizer
que todo mythus (fábula) é uma narrativa que permanece no tempo, se
transformando e atualizando, e inevitavelmente, incidindo no cotidiano. É fonte
narrativa de apropriação para outras culturas. Daí talvez tantas similaridades no
imaginário das civilizações. Divindades semelhantes, a terra em pleno caos, seres
humanos que passaram por provações, exemplos não faltam. Diante disso é preciso
considerar que do cerne dos mitos emergiram problemáticas oriundas do cotidiano.
A literatura sapiencial compõe textos arcaicos de antigos sistemas sociais,
repletos de experiências de épocas, preceitos e conselhos, obras desenvolvidas em
períodos de crises e tentativas de reconstrução social como o livro bíblico do
Eclesiastes (LAFER, 2006). O Eclesiastes parece ser um aparato de instruções para
um determinado comportamento social, envolvendo relações trabalhistas e afetivas:
a dimensão entre vaidade, loucura e sabedoria, as tribulações em viver; no cerne de
sua narrativa está a máxima: tudo é vaidade. O Eclesiastes, ou o Pregador, filho de
Davi, desenvolveu na construção da obra um texto misto de orientações sociais e
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metáforas em uma tentativa instrucional, ou seja, sobretudo, seus ensinamentos
almejavam instruir um povo. Basta uma breve mirada rumo à contemporaneidade
para se perceber o quanto se possui de heranças desta natureza: a constituição de
família para o Estado, questões de gênero, exemplos não faltam para se constatar
um sistema encarnado em preceitos arcaicos e de origem semita para o Ocidente ou
hinduísta para o Oriente. É mesmo o Brasil laico perante seu sistema? Estas
questões ajudam a perceber quanto o jogo entre mito, religiosidade e política estão
arraigados nas sociedades. Olho para o contexto do país e percebo as correntes
conservadoras baseadas em preceitos judaico-cristão tratando de política e das
questões sociais.
A poesia de Hesíodo11 foi produzida diante da problemática da organização
social, econômica e religiosa em período embrionário da pólis grega (LAFER, 2006).
Sua obra Os trabalhos e os dias (2006), caro a este trabalho, é percursora de
interlocuções nesta pesquisa justamente por tratar poeticamente de uma rede
complexa de organização social que possivelmente compreendeu a vida cotidiana.
Seu texto se encaixa no contexto dos Erga (trabalhos agrícolas), poemas de tradição
oral que,
[...] nunca foram simplesmente um texto técnico de agricultura ou um
manual de economia. A obra constitui um desafio para os intérpretes
e uma constante fonte de surpresas com seu amálgama de crítica
social, sabedoria milenar, narrativa mítica, discurso indignado,
religiosidade e observação do cotidiano e da natureza, amálgama
este vazado num estilo às vezes enigmático e profundamente
marcado pela tradição da poesia oral da Grécia arcaica (MOURA,
2012, p.12).

Herdeira da raiz Erga é a expressão erga omnes (lei para todos), do latim,
presente no contexto jurídico. Seu teor aponta a vigência das normas e regras
instituídas em um meio com validade para todos os indivíduos, uma espécie de
efeito que atinge a todos os sujeitos12 de uma comunidade. Trata-se de um efeito em
uso cujas raízes datam de tradições remotas. A tragédia de Édipo retorna em na
____________
11

Hesíodo, poeta da antiguidade grega, viveu na Beócia, cuja existência acredita-se datar do começo
do século VII ou final do século VIII a. C. Neste texto não pretendo desvincular a obra do poeta de
sua característica trabalhista ou distanciá-la de sua visão religiosa da época em que foi escrita, busco
ancoradouro neste como uma espécie de diálogo para questões contemporâneas.
12
Para este trabalho, os sujeitos são entendidos como os indivíduos no mundo, sujeitos às regras e
normas de uma sociedade. É preciso tal esclarecimento uma vez que a palavra sujeito aparece nos
trechos dos autores que trabalho quase sempre imersa em problemáticas normativas e de poder.
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sociedade em forma de complexo: fenômeno psíquico do campo psicanalítico. E se
a

trágica

passagem

contemporâneas,

de

sabe-se

Édipo
que

se
o

faz

necessária

aparelho

psíquico

para

aludir

freudiano

questões

teve

como

interlocutores a psiquiatria, patologias cotidianas e mitos que auxiliaram tateá-las.
Cabe suspeitarmos que, na antiguidade, os mitos serviam também como passagens
cujo intuito era auxiliar a vida.
Na busca em estabelecer os fundamentos da condição da humana, o mito de
Prometeu e Pandora13 compõe o relato central do texto Erga, (LAFER, 2006, p.53).
Do ponto de vista da disputa da métis (astúcia) entre Zeus e Prometeu, a trama do
mito pode ser resumida com Prometeu anulando a parte do sacrifício que deveria
ser oferecida a Zeus, que toma dos homens o fogo, incitando o Titã a roubá-lo do
Cronida, e entregá-lo aos homens; Zeus por sua vez, acrescenta a primeira mulher
ao homem (LAFER, 2006, p. 58). Pandora14, a primeira mulher, instaura a condição
humana, autóctone até esse momento, iniciando a sexualidade e um novo ciclo para
os seres humanos (ánthopoi) com homens (ándres) e mulheres (gynaikes) (Ibidem,
p. 59). É essa trama que envolve a Caixa de Pandora, um misterioso artefato cujo
poder não era conhecido até ser aberto. Hesíodo (2006, p. 27) descreve a ação da
abertura do píthos15 (jarro) por Pandora, que liberou os males do mundo, restando
somente a Elpís16 no recipiente:
Antes vivia sobre a terra a grei dos humanos,
v. 90
a recato dos males, dos difíceis trabalhos, (dddddddddddddddddddd)
das terríveis doenças que aos homens põem fim;
(ddddd)
mas a mulher, a grande tampa do jarro alçando,
(d)
dispersou-os e para os homens tramou tristes pesares.
v. 95
Sozinha, ali, a Expectação em indestrutível morada
(ddd)

____________
13

O mito de Pandora aparece na poesia hesiódica pela primeira vez na obra Teogonia, porém é
apenas denominada como mulher. Nesta versão, há a separação entre deuses e homens com a
criação da primeira mulher. Zeus recebe uma oferenda fraudulenta de Prometeu que, irritado, não
concede mais fogo celeste aos mortais. O titã, em seguida, rouba o fogo e o devolve aos homens. Em
resposta Zeus concede aos homens a mulher, fato esse que os provoca o rompimento a separação
dos deuses e homens (LAFER, 2006, p.58).
14
Forjada pelo deus grego da metalurgia Hefesto, ou Vulcano para os romanos.
15
Uso neste trabalho a versão do mito contida na obra Os Trabalhos e os Dias justamente por tratar
da condição humana e pela aparição do artefato píthos, o jarro ou a caixa (em algumas traduções)
pertencente à Pandora. Usarei o termo “Caixa de Pandora” por esta ser popularmente uma expressão
difundida e se aproximar da ideia de instituição que busco alinhar com o mito. O aparecimento deste
termo na arte ou na literatura acontece de um acidente filológico após o século XV com o
ressurgimento (uma vez que as obras não eram acessíveis em latim) das versões de Hesíodo e
Orígenes nas quais está presente o termo phitos, substituído por pyxis (caixa) (DORA; PANOFSKY,
2009, p.25).
16
Traduzido nesta versão por Expectação, aparece em outras traduções como Esperança. Vale
lembrar ainda do ditado popular: “a esperança é a última que morre”.
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abaixou das bordas restou e para fora não
voou, pois antes repôs ela a tampa no jarro,
por desígnios de Zeus porta-égide, o agrega-nuvens.
Mas outros mil pesares erram entre os homens;
plena de males, a terra, pleno, o mar;
doença aos homens, de dia e de noite,
vão e vêm, espontâneas, levando males aos mortais,
em silêncio, pois o tramante Zeus a voz lhes tirou.
Da inteligência de Zeus não há como escapar!

(ddd)
(ddd)
(ddd)
v. 100
(ddd)
(ddd)
(ddd)
(ddd)
v. 105

É na ideia de píthos enquanto portador de conteúdos, que guarda em si as
mazelas do mundo, cuja abertura tem o poder de amaldiçoar a humanidade que
busco paralelo com a contemporaneidade. O mito de Pandora, conhecido nas
culturas contemporâneas, é uma metáfora atraente para o desenvolvimento deste
texto como possibilidade de interlocução com os assuntos aqui tratados. Caixa de
Pandora designa hoje qualquer tipo de acidente ou acontecimento cuja descoberta
de seu conteúdo seja problemática. Por isso tem se tornado um termo cotidiano
mesmo em terras além mar, do ponto de vista europeu. Ciente das variáveis e
diversas versões de Pandora e seu phitos, utilizo a versão de Hesíodo justamente
pela aproximação de um imaginário comum no qual a caixa possuía os males da
humanidade. É reportando a moral deste artefato, dos mistérios aprisionados ante a
curiosidade que evoco o mito. Tratando-se de uma tentativa de explicação da
humanidade, não seria estranho perceber que há no mito uma “moral da história”
suficientemente poderosa ao ponto de incidir nos dias de hoje. Quais os segredos
retidos na Caixa de Pandora? No ano de 2009, a Polícia Federal do Brasil
encabeçou a Operação Caixa de Pandora que investigou a corrupção de diversos
políticos através de escutas e gravações que justamente permitiram que as mazelas
da corrupção fossem interceptadas pelas autoridades. É o tom de alerta da abertura
da caixa, prestes a liberar os males do mundo, “denominação da fonte dos mais
diversos desastres, desde o pecado original até um item indesejável de uma
legislação municipal” a metáfora cara a este trabalho (DORA; PANOFSKY, 2009, p.
28).
Do grego, μεταφορά, a palavra metáfora porta o pressuposto de transferência,
lançar-se em busca de algo, e se faz presente neste texto como aporte poético do
exercício investigativo. Mesmo que de fácil compreensão, a metáfora deve ser
apreendida não como verdade, mas como recurso imagético que amplie e auxilie a
compreensão de questões (MARTINS, A., 2013a). É pensar que o mito auxilia a
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perceber a condição ambivalente da humanidade, que apossa e repete fatos
históricos como se estivesse imersa em indícios que retornam. É assim que velhos
ditados se fazem contemporâneos por excelência e antigas metáforas apossam do
cotidiano como um aviso de cautela.
Não é notável, na constituição brasileira, laica, traços de um conservadorismo
judaico-cristão17? Não seria Eva, a primeira mulher segundo o texto bíblico do
Gênesis, o bode expiatório culpado da condição social precária tanto quanto foi
Pandora na pólis grega? Esta infame herança atribuída à condição da mulher não é
frente de luta ainda hoje? Foram justamente os patriarcas da Igreja os responsáveis
pela propagação do mito de Pandora na tentativa de difundir o pecado original
protagonizado por Eva com o auxílio de um paralelo clássico (DORA; PANOFYSKY,
2009, p.23 - 24). Não teria assim, a Caixa de Pandora, portadora das mazelas da
humanidade, proximidade ao fruto proibido, o conhecimento, o pecado original? Não
é o pecado, hoje, ainda que mascarado, medida de julgamento de muitas coisas? Se
for verdade que esses mitos e crenças estão arraigados na vida cotidiana, é
provável que tomem parte nas instituições culturais, judiciais, educacionais: habitam
e exercem influência sociopolítica.
Esta mirada busca perceber que as metáforas suportam as problemáticas da
humanidade. Georges Didi-Huberman (2010) retoma, por meio da ficção de James
Joyce (1882 – 1941), uma versão irlandesa de Ulisses (1922), problemáticas
primorosas sobre o visível e a arte minimalista: quando o ato de ver abre uma vazio
que devolve o olhar, é preciso fechar os olhos para ver. Desta forma, “escrever a
história do passado representa, sempre, estabelecer um diálogo entre o passado e o
presente, na medida em que esse passado é recontado e, portanto, reatualizado
desde o momento presente” (MARTINS, A. 2013a, p. 15).
Se o exercício metafórico envolve astúcia advinda do ato de pensar, é
possível perceber que carregamos em no corpo uma verdadeira Caixa de Pandora:
o crânio, um estojo que guarda o órgão do pensamento, o encéfalo. Por sua vez, as
conexões produzidas pelo cérebro são pulsões, demandas e desejos de toda ordem.
A caixa craniana, “será uma caixa de Pandora: abri-la verdadeiramente resulta em
deixar escapar todos os ‘belos males’, todas as inquietações de um pensamento que
____________
17

Em Nietzsche (1992, p. 68) há uma compreensão na qual os árias entenderam o sacrilégio como
homem e os semitas o pecado como mulher. Pode-se pensar Prometeu como arquétipo do sacrilégio
e Eva do pecado.
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se volta a seu próprio destino, as suas próprias dobras, a seu lugar próprio” (DIDIHUBERMAN, 2009, p. 19). É assim estranha e enigmática a faculdade do ser, uma
constelação de probabilidades armazenadas e aprisionadas nas conexões do
encéfalo. Não é estranho que esteja tão bem protegida, não só literalmente, pois, ao
abrir a caixa assume-se “o risco de nela mergulhar, perder a cabeça, ser – como por
dentro – devorado” (Ibidem). Ser devorado pelo conteúdo da Caixa de Pandora, isto
é, pelas verdades ocultas, abismos, são premissas que ativam a curiosidade. É
preciso considerar que os males do mundo podem ser verdades insuportáveis,
justamente por serem inerentes a condição humana.
É o conteúdo da Caixa de Pandora um problema cultural. Em outras versões
do mito, o conteúdo são os sete pecados capitais ou os vícios e tentações,
personificados por corpos carregados de simbologia cristã e ética socrática (DORA;
PANOFYSKY, 2009, p.43 - 44). É o próprio corpo o produtor e reprodutor dos vícios.
A saber, que as mazelas do mundo são inerentes aos indivíduos, o compõe. Toca na
proposição de Freud18 (2010, p.120) de um possível diagnóstico dado à similitude
entre evolução cultural (uma cultura reguladora das coisas) e dos indivíduos que
compartilham dos mesmos recursos. Por isso, as culturas, sob influência dos
esforços culturais, tornaram-se neuróticas. Se essas neuroses habitam a
humanidade, se são males do mundo, é justo manter-se distante desta náusea. E se
cultura está intrinsecamente ligada ao cultivo, os males do mundo são produtos da
humanidade. Tentamos depositar um falso orgulho do progresso, em vão guardar as
neuroses, escondê-las. Tentativa fracassada, já que a cultura é fundamentada,
sobretudo, naquilo que se tenta negar como parte dela.
A Caixa de Pandora constantemente reclama sua função, está sempre na
iminência de abertura. Essa, uma questão típica dos dias atuais, “na constatação de
uma das marcas mais ostensivas da cultura contemporânea, qual seja, a produção
de excessos e o descarte de tudo – inclusive de signos, vidas, além de coisas”
(MARTINS, A. 2013b, p.12). Pergunto-me se toda a história a contrapelo pensada
por Walter Benjamin (2015), esta que é retida da narrativa oficial, não seria parte do
conteúdo da Caixa de Pandora. Há então certa desordem na tentativa humana de
produção das coisas: guarda-se ou descarta-se ou subverte-se aquilo que não cabe
em certos preceitos.
____________
18

Para Freud há um Super-eu cultural, uma conjectura idealizada de personalidades e exigências
reguladoras na antologia do processo cultural (2010, p. 116-118).
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Lafer (2006, p.61) destaca que há uma diferença entre labor, atividade do
animal laborans pautada em uma necessidade de subsistência do ciclo biológico da
vida e o trabalho, e a atividade do homo faber em seu “ciclo vital” no qual “coisas
extraídas da natureza se convertem em objetos de uso”.
Com o roubo do fogo divino, Prometeu oferece aos homens o fogo
‘técnico’; passa-se, assim, do fogo ‘natural’ ao fogo ‘cultural’.
Pandora também está do lado da cultura; ela é produzida, feita, e
não aparece como ánthropoi (seres humanos), que, antes apenas
surgiam da terra (Ibidem, p. 61, grifos do autor).

É justamente na incidência de homo faber que se constituem os artefatos
culturais. Precisamente, é na ideia de cultivo advinda da noção de cultura, que é
possível pensar o estado artístico do homo faber. Ainda é preciso compreender que
o homo antes de tudo é sapiens, um ser racional e sábio, ideia justamente pouco
racional para Edgar Morin (2005).
Ser Homo implica ser igualmente demens: em manifestar uma
afetividade extrema, convulsiva, com paixões, cóleras, gritos,
mudanças brutais de humor; em carregar consigo uma fonte
permanente de delírio; em crer na virtude de sacrifícios
sanguinolentos, e dar corpo, existência e poder a mitos e deuses de
sua imaginação (Ibidem, p. 7).

Mesmo que a loucura humana seja fonte de toda sorte de mazelas e poesias,
pois, “sem as desordens da afetividade e as irrupções do imaginário, e sem a
loucura do impossível, não haveria élan, criação, invenção, amor, poesia” (FREUD,
2010, p. 54). É assim que os mitos se atualizam e fazem parte do cotidiano, compõe
a cultura. Na antiguidade pagã, o presente de Zeus, Pandora, inicia “o processo de
passagem de natureza para cultura”, em si ambígua, “pois é ao mesmo tempo um
bem e a causa da desgraça para os homens” (LAFER, 2006, p. 65). Parece que o
faber incide tanto sobre o homo sapiens que leva o homo demens a ocupar-se
demais de seus atributos. O mundo é bastante louco por sinal. E esse mesmo
mundo que busca esconder seu desvario está habitado por magníficas loucuras. Ou
então vale a ideia de Morin (2005, p. 10-11) de assumirmos o destino antropológico
do homo sapines-demens sempre em exercício, um tênue limiar entre sabedoria e
loucura, ousadia e prudência. Arte e vida.
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1.1 ARTE E CONTRADISPOSITIVO

Figura 3 Carma Ideológico. Grupo EmpreZa, performance e vídeo. 2001 – 2009. Fonte: Arquivo pessoal.

Cada indivíduo é uma possível instituição. É dotado de regimes,
subjetividades, regras e limitações que os constituem como sujeitos. Durante Eu
Como Você, havia um registro de performance intitulado Carma Ideológico (20012009). No vídeo, um corpo nu se chocava violentamente contra uma instituição de
poder, uma construção de concreto, até que o corpo do performer, tomado de dores
não pudesse mais se atirar contra a instituição. O corpo ofegava e mancava, insistia
em mais um choque quase sem energia. Nenhum dos choques desenvolveria força
suficiente para provocar o mínimo ruído estrutural. O que o frame apresenta é uma
figura fetal no instante do choque com as colunas da instituição. Na imagem a
instituição é como uma grande máquina mãe que envolve o corpo, mas que por ele
não pode ser afetada. Por meio da derrota do corpo nessa utopia artística, o trabalho
lembra que as instituições são essas construções sólidas das sociedades que
domesticam os corpos dos indivíduos e os sujeitam. Essa constatação não é de
hoje: ela é como um carma que se desenvolve ao longo das ideologias nas
45

sociedades. Seu resultado maior são os sujeitos. Sujeitos aos seus regimes,
poderes e enunciados, as instituições são mesmo um carma ideológico.
Operando dentro das ideologias, muitas vezes como utopias, a arte, do latim,
ars, supõe a premissa do ofício, profissão, engenho, habilidade, mas também
artifícium, aquilo que está entre a astúcia e a falácia. Talvez seja o status das artes,
o ofício que esteja exatamente no limiar entre inutilidade, trabalho e poiesis, de um
nada a tudo. Os artistas são exímios fazedores de coisas. A que servem, seria difícil
descrever. Está ligada à vida, e por vezes esta ligação provoca faíscas capazes de
colocar em questão todos os limites que a envolvam. Não sei ao certo o quanto de
utopia as instituições conseguem suportar. Não sei se as devoram ou delas surtem
algum efeito. É certo que o Grupo EmpreZa com sua performance nunca conseguiu
derrubar qualquer estrutura. Mas hora ou outra as experiências que desencadearam
esta pesquisa incidiam o limiar do desconforto institucional, o que era arte e o que
era vida se misturavam. Allan Kaprow (1927-2006) em 1958 já ressaltou a abertura
da vida no trabalho do artista,
Descobrirão, a partir das coisas ordinárias, o sentido de ser ordinário.
Não tentarão torná-las extraordinárias, mas vão somente exprimir o
seu significado real. No entanto, a partir do nada, vão inventar o
extraordinário e então talvez também inventem o nada. As pessoas
ficarão deliciadas ou horrorizadas, os críticos ficarão confusos ou
entretidos, mas esses serão, tenho certeza, os alquimistas dos anos
60 (2006, p. 45).

Horror e o deleite, confusão e razão partilham da mesma esfera das artes,
são os elementos de sua alquimia. São limiares fundantes da experiência estética,
senão da experiência da vida. Há, contudo, sempre uma força que polariza a vida e
impele tudo aquilo adjetivado como negativo. Normal e anormal, civilizado e bárbaro,
positivo e negativo. Lidamos com uma subtração constante das condições que
permeiam a vida. O mito hesiódico guarda em si a condição humana contida em um
píthos, ele é uma espécie de dispositivo de coleta das maleficações que assolam os
viventes. As artes parecem ainda o campo no qual a polaridade da condição humana
é liquefeita à vida. A esfera em que habitam as instituições de arte e suas missões é
outra história que não a da arte. Elas têm seu próprio histórico e enunciados. Logo,
exibir uma obra e conservar sua natureza será possível somente dentro da própria
lógica de funcionamento institucional. Se ela mantém as ambiguidades do trabalho
ou se o apesenta triado, devem tais procedimentos às suas missões.
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Brian O’Doherty (2002) disse que arte é aquilo que se expõe no interior do
museu. O que o autor apresenta é que passamos a compreender arte por meio de
seus protocolos. Alerta que as experiências radicais com raízes da arte ameaçadora
do anos 60 - 70 estão sumindo junto com seus ensinamentos.
E o que a arte dessa época ameaçou, senão o próprio corpo dos artistas e a
mistificação da cultura? As experiências fecundas daquela época ensinaram que a
arte é o lugar da experiência com suas performances, happenings, ações,
desenvolvimento de uma arte ambiental e sensorial. Era também lugar de uma arte
que contrariava a hegemonia do mercado de arte. Devolveram para o espectador
um lugar não mais da passividade senão da experiência. Com isso, os protocolos de
uma mistificação da arte foram minimamente dessensibilizados. A utopia da arte
interessa por conta desses momentos mínimos de fratura dos sistemas
hegemônicos. Não que a arte tenha uma missão a cumprir, mas é que suas utopias
abrem outras possibilidades.
E não é novo este olhar que busca compreender os protocolos das
instituições de arte. Em 1986, Brian O’Doherty (2002), revisando sua pesquisa em
torno do espaço expositivo, já alertava que o recinto da galeria voltara a ser campo
de discurso, passível de verificação de seu sistema, da origem do dinheiro do
colecionador, seus grandes investidores... Nesta pesquisa entender os elementos de
uma instituição é um aspecto fundamental que ronda todas as questões coletadas
em campo. O ponto de partida é do Conselho institucional:
O eventual tratamento hostil ao Rio de Janeiro, à Prefeitura (que
sustenta o MAR, inclusive a exposição do Grupo EmpreZa), ao
Prefeito (que teve a iniciativa pessoal de criar o MAR), ao projeto
Porto Maravilha (de onde provêm os recursos que construíram e
sustentam ao MAR), aos funcionários e ao próprio museu é parte
da ‘crítica institucional’ do Grupo EmpreZa ao MAR, mas tudo isto
foi contornado pela diretoria cultural sob os argumentos extraídos
do pensamento de Mário Pedrosa, tais como “a arte é o exercício
experimental da liberdade” e que em momentos de crise, é
necessário estar com o artista. Por mais de uma vez, o atual diretor
cultural deixou claro de que fosse o MAR censurar algum artista
seria necessário procurar outro diretor cultural para a instituição
(CONSELHO, 2014).

O parágrafo anterior assume o papel de guia. Ele é uma peça chave para se
pensar a instituição. Contudo, o estudo pretende compreender um conjunto de ideias
gerais que perpassam as instituições de arte. O endereço, portanto, não é uma
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análise do loco deste trabalho, ele só pode ser em razão de seus enunciados serem
de difícil acesso.
Na atual conjuntura dos mecanismos das artes, que, de tempos em tempos
insere um dígito novo ao valor de suas coleções, a arte como exercício experimental
da liberdade trará às instituições, justamente pela natureza experimental, a
iminência do descontrole, como o risco de se abrir uma Caixa de Pandora. A
natureza do experimentalismo das atividades será capaz de problematizar os
mecanismos. É evidente que as problemáticas aqui desenvolvidas só são possíveis
pela natureza de trabalho do Grupo EmpreZa que abre a possibilidade de debate
com as instituições e pelo poder da figura do curador como mediador do processo.
De um lado os seres viventes e suas liberdades, do outro o elemento histórico que
irá cobrar dos seres viventes todos os efeitos da experimentação. A arte se encontra
entre as duas pontas propondo a cada nova obra outras possibilidades de vida. O
que é estudado aqui é um impasse.
O Conselho apresenta uma possível crítica institucional provocada pelo
trabalho do Grupo EmpreZa. A argumentação se dá pelo pensamento de Mário
Pedrosa19 (1900 – 1981). O primeiro argumento é que a arte é o exercício
experimental da liberdade. “De onde vem essa liberdade, de onde vem esse fator
que impeliu os artistas à necessidade daquele exercício, daquela experiência? É
este hoje o problema fundamental da crítica” (Ibidem, 2015, p. 401). A questão não
deve ser endereçada apenas ao artista, mas também para a instituição: o que leva
as instituições a buscarem tal liberdade? “Sem seu esclarecimento, o trabalho da
crítica é hoje um tatear empírico, no melhor dos casos; inseguro, improvisado, no
comum dos casos” (PEDROSA, 2015, p. 401). O segundo argumento é que, em
____________
19

Nasceu em 1900 em Pernambuco. Autor de uma vasta produção que envolve principalmente arte e
política. Militante na vida política rompeu com o partido comunista em 1929, e chegou a ser ferido em
1934 durante um confronto armado na Sé. Após o golpe militar foi perseguido e exilou-se na Europa.
Mudou-se para Nova York e trabalhou no MoMA – Museum of Modern Art. De volta do exílio,
organizou em 1950 com Nise da Silveira a exposição de obras produzidas por internos do Centro
Psiquiátrico do Engenho de Dentro. Em 1959 organizou o Congresso Internacional de Críticos de Arte
em Brasília. No final de 1960, foi nomeado diretor do MAM SP, e em 1963 assumiu a presidência da
Associação Brasileira de Críticos de Arte. Tentou carreira política em 1966 pelo MDB, mas não se
elegeu. Em 1968, com a declaração do AI-5, permanece na Europa até março de 1969, quando
retornou ao Brasil. Liderou um movimento de boicote à 10° Bienal de São Paulo como repúdio a
ditadura militar e protestou contra a censura às obras selecionadas no MAM/RJ para representar o
país na 4° Bienal de Paris. Teve prisão decretada em 1970 e exilou-se no Chile, onde organizou o
Museu de La Solidaridad. Retornou ao Brasil em 1977 quando sua prisão foi revogada. Passou a
colaborar com o MAM/RJ para sua reconstrução após incêndio e foi consultor da Sociedade Amigos
do Museu de Imagens do Inconsciente. Ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores em 1980.
Faleceu em 1981 no Rio de Janeiro (PEDROSA, 2013-2015).
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momentos de crise, é necessário estar com o artista. E se a natureza da obra do
artista for frictiva, ambos os argumentos já parecem ser a causa de um efeito crítico
institucional.
Se a instituição for um lugar dotado de normas, toda liberdade em si será
parcialmente contida. A instituição como um recipiente, uma caixa, contém. Toda
liberdade dentro de si não será uma liberdade, senão concessão. E se tratando de
concessão, o mínimo deslize será considerado uma infração. Logo, o que é crítica
institucional pode ser pensado como um passo após o deslize da liberdade. Será
mesmo uma crítica à instituição ou a liberdade que extrapola as normas do que a
retém justamente por sua natureza? Onde será possível a plenitude da arte como
exercício experimental da liberdade?
Se há na arte relações de poder, é possível pensar a ideia de instituição de
arte sobre o pressuposto de Foucault (2012), como uma grande máquina de poder,
instrumento real de formação e acumulação do saber, dotado de técnicas de
registro, métodos de observação, procedimentos de pesquisa pelos quais é possível
compreender que o indivíduo é o seu primeiro efeito. Esta reflexão incita a pensar,
que as instituições culturais e educativas, lugares propícios a relações de poder e
saber, são perpassados pelo dispositivo, ou por redes de dispositivos, um conjunto
heterogêneo, uma trama “que engloba discursos, instituições, organizações
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas”, onde seja viável o trânsito
entre tais elementos (Ibidem, p.364). É nesse trânsito dos elementos que as normas
e o poder se consolidam.
A importância deste termo é primeiro sinalizar a complexidade das relações
que envolvem quaisquer órgãos institucionalizados na contemporaneidade: são
regidos por conjuntos de regras e normas, missões e metas. Listar todo o conjunto
heterogêneo destas relações é uma tarefa impossível. O dispositivo, desta forma,
possibilita um agrupamento mínimo dos enunciados e relações que permita tatear
uma rede de discursos e mecanismos que, em grande maioria, são inacessíveis. E
grande parte deles, se acessados, contém a dimensão das últimas crises políticas
do país, que a cada localização das relações de poder tendem a provocar um efeito
dominó aparentemente sem fim. É uma Caixa de Pandora. Neste caso, trata-se de
aprofundamento no que constitui uma instituição de arte e suas relações.
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Ao longo de sua obra, Pedrosa (2015) insiste na democratização da atividade
artística ao risco de esta continuar como código secreto de uma elite, em vias de se
tornar “instrumento de uma confraria mais encaramujada do que a acadêmica, e
mais perigosa ainda porque eficaz e com estranhos poderes”. Arte erudita, culta,
burguesa, ou somente a arte constitui um dos aparelhos ideológicos em que se
apoia o poder, tal qual o criador, o artista, são valores vinculados à ideia de êxito na
sociedade. Os objetos desta arte transformam-se em capital e sua posse sustenta o
poder dominante. Cria-se assim, uma mistificação cultural. Ressalta Agamben (2009)
que a função estratégica é inerente ao dispositivo. Sua função concreta se inscreve
numa relação de poder. Daí uma possível urgência da democratização ao passo da
mistificação, que poderá orientar, fixar e utilizar as relações de força em determinada
direção.
Essa difícil localização evidencia uma pista primordial do dispositivo. Nota-se
que o próprio autor, ciente da complexidade deste instrumento, o apresenta como
eficaz e de estranhos poderes, além de propiciar uma mistificação cultural. Isso
porque a maioria das pessoas não “contemplam arte, elas contemplam a ideia de
‘arte’ que têm na cabeça” (O’DOHERTY, 2002, p. 94). De onde vem essa ideia? É
possível que a mistificação emerja como um efeito do dispositivo. A academia da
qual faço parte encontra-se nessa instância mistificadora entre relações de saberes
e poderes. O que seria tal mistificação cultural, senão uma cristalização da cultura
como meio de restringir seu acesso à sociedade? O efeito mais notável desta
mistificação são as próprias instituições de arte que muitas vezes se encontram
vazias. A quem pertence e serve a cultura e a quem ela exclui são as indagações
que elucidarão o processo de mistificação. É sorte dos cartões postais, dos grandes
centros, e claro, um avanço para os museus e as escolas, disponibilizarmos do
trabalho de equipes educativas em algumas instituições. Acredito que um primeiro
esforço contra a mistificação seja a democratização destes espaços e a amplitude
educativa de suas atividades.
Há um resquício de preconceito intelectual, da arte como uma glorificação que
acaba por sustentá-la como atividade à parte, excepcional, consagrada como fetiche
que permite refletir a própria vaidade de seus adoradores. Os artistas por sua vez
transformaram-se em uma confraria fechada, organizada na base “de interesses
criados e regulamentados fixos que segregam seus membros dos restos dos
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mortais, mantidos cuidadosamente afastados dos segredos da corporação”
(PEDROSA, 2015, p.49). Esta arte reivindica para si toda a criatividade humana,
convertendo toda obra, inclusive as “não eruditas” ao passo que transforma os
objetos em valores de troca. “Para isso, conta com a colaboração dos museus,
destinados a ‘sagrar’ a obra colocada em suas salas, o que faz subir às nuvens o
preço de outras do mesmo autor ou do mesmo estilo no mercado de valores”
(Ibidem, p.539). Os apontamentos do autor são de vigores contemporâneos. Aqui se
analisa um conjunto de estratégias e relações de força que condicionam os saberes
e por eles são condicionados, pois sua inscrição dá-se num jogo de poder, e aos
limites do saber que o condicionam e dele derivam (AGAMBEN, 2009).
Acho que da parte de vocês, no MAR, foi violento começar com os
mais simples, porque eram os mais frágeis socialmente. E isso eu
acho que se deu, não sei se vocês concordam. Era como se vocês
estivessem testando o ambiente com os socialmente mais fracos, os
mais frágeis em uma estrutura. Depois algumas questões me
surpreenderam, como a indignação das museólogas, com o dedão
de luva na porta da reserva técnica. Que suscetibilidade é essa de
transformar as luvas de segurar obras de arte em luvas cirúrgicas
para um exame anal. Isso causou um grande impacto aqui dentro do
museu. Eu acho que o humor é uma coisa muito importante. Acredito
que por vezes a ironia nas relações psicológicas individuais é tomada
como uma atitude agressiva mal assumida, na psicanálise toma um
pouco desta direção. Mas às vezes a ironia é a única arma que o
indefeso tem em relação ao poder (HERKENHOFF, 2015).

Essa suscetibilidade é justamente o jogo de pequenos poderes que acabam
por formalizar a instituição. É claro, que neste caso cada instância estava cumprindo
o seu papel. O problema é quando os papéis são estáticos e não há negociação. O
primeiro passo do experimentalismo dentro das instituições, é assim, ter
conhecimento que as estruturas que compõem os espaços reclamaram justamente
suas posições. Se negociar não for parte da obra, como tem sido para o Grupo
EmpreZa, então seu resultado será um impasse total.
Penso a instituição ciente de que, “na sociedade capitalista, é claro que a arte
desempenha um papel da defesa dos interesses da burguesia”, e que antes disso,
as imagens da arte foram destinadas a difundir os símbolos do poder (PEDROSA,
2015, p.539). Pedrosa em seus textos nunca deixou de ser crítico ao sistema a que
pertencia. E se penso a instituição sobre o preceito de dispositivo é porque ele
primeiro cumpre uma função de necessidade histórica. Isto é, a partir do instante em
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que se instaurou a necessidade de armazenamento cultural, o museu se configurou
socialmente como uma espécie de pithos, cuja função geral era armazenar artefatos
advindos da cultura e as exibir. Dewey (2010, p. 67) aponta os museus e galerias
como instituições modernas cujo crescimento no capitalismo foi uma “influência
poderosa no desenvolvimento do museu como lar adequado para as obras de arte,
assim como na promoção da ideia de que elas estão separadas da vida comum”. É
evidente que este processo de transformação tem uma longa história que, aqui cabe
apenas rastrear sua incidência cotidiana. Por essa via o museu assumiu ao menos
uma dupla função social: a demanda de armazenamento da produção cultural e
rememoração da História, sobretudo da História da dominação. O que se rememora
da história é uma tese a parte.
Um breve esclarecimento se faz necessário. O que se entende por
inteligência estética do século XX nutriu-se de pesquisas realizadas nos continentes
recentemente explorados. Os artistas modernos propiciaram a renovação do gosto.
“Onde se foi confirma-lo? Nos novos museus de história natural cheios de novas
coleções e acervos, provenientes das civilizações de mares longínquos”. Lá estavam
o fetiche negro, as esculturas pré-colombianas, referências que consagraram nomes
como Picasso e Matisse. Abriu-se caminho para a arte moderna e com ela os
museus modernos que passaram a se organizar no Ocidente (PEDROSA, 2015).
Isso significa que os grandes modelos atuais dessas instituições trazem uma
herança modernista. Para Pedrosa (Ibidem) o museu antigo, aristocrático e sem
relação com as massas era um estático depositário de obras, mas o moderno se
pretendeu escola ativa. Deveria ser aberto ao povo e não fechado para as elites, não
se resumia a ter um acervo, mas cuidar das funções educativas, da educação da
sensibilidade, não se encerraria em suas paredes, mas se estenderia aos centros
urbanos e ao interior com seus conteúdos.
Parece que tais missões ainda são a grande tônica das instituições
contemporâneas. Os problemas também são similares. É provável, que em algum
momento da história, tais tarefas tenham encontrado uma série de complicações que
as tornaram eternos objetivos a serem alcançados. Uma questão: a que deve essa
constante premissa inovadora dos museus senão pelejar contra seus modos de
operação? Talvez o trabalho educativo no museu habite essa problemática
institucional. Busca nas possíveis liberdades dos espaços o lugar da experiência. É
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o estigma do espaço, que isola a obra de tudo que a possa interferir, e que
compartilha de outras convenções espaciais “fechadas em um sistema de valores.
Um pouco da santidade da igreja, da formalidade do tribunal, da mística do
laboratório de experimentos junta-se a um projeto chique para produzir uma câmara
de estética única” (O’DOHERTY, 2002, p. 3). Contudo é preciso assinalar tanto os
aspectos incarnados nestes espaços quanto um olhar em seu histórico para se
pensar a contemporaneidade. “A natureza sacramental do recinto torna-se clara, da
mesma maneira que um dos importantes preceitos de projeção do modernismo: À
medida que o modernismo envelhece, o contexto torna-se conteúdo” (Ibidem, p. 3).
O’Doherty (2002), na perspectiva do museu moderno, compara os rigores que
definem um espaço expositivo com os de uma igreja medieval, um espaço
rigorosamente branco, bem iluminado e sem influências externas, gerando assim
barreiras, constrangimentos, desconforto para o público que não compartilha dessa
sacralidade presente nas galerias de arte. Dessa forma há uma inversão na qual a
obra disposta na galeria deve enquadrar a galeria e seus preceitos, ainda que estes
corriqueiramente gerem situações nas quais não se sabe se a mangueira de
incêndio do museu moderno (que não se parece como tal) se torne um enigma
artístico. O’ Doherty lembra que esses rigores dos espaços expositivos, de uma forte
tradição modernista são ainda insistentes na atualidade, tal como uma insistente
corrente que reclama o retorno de sistemas normativos rigorosos na sociedade.
Uma diferença básica do museu moderno para o contemporâneo é que o sistema de
controle é de maior eficácia. Toda a herança modernista é a regra hoje. É preciso
lembrar

esta

tradição

para

que

seja

possível

a

comparação

com

a

contemporaneidade, e assinalar que em Eu Como Você, tais parâmetros foram
contrariados,
Nas galerias modernistas típicas, como nas igrejas, não se fala no
tom normal de voz; não se ri, não se come, não se bebe, não se
deita nem se dorme; não se fica doente, não se enlouquece, não se
canta, não se dança, não se faz amor (MCEVILLEY, 2002, p. XIX)

Agamben (2009) apresenta o termo latino, dispositio, de onde deriva a
concepção de dispositivo como esfera semântica da oikonomia teológica, que de
alguma forma retoma o governo e administração de Deus sobre o mundo dos seres
e criaturas (já foi assinalado aqui o lastro divino nos poderes políticos da
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contemporaneidade). O dispositivo resultante do cruzamento de relações de poder e
relações de saber nomeia uma prática de governo sem fundamento no ser, e por
isso implica em um processo de subjetivação.
O cotidiano é rodeado por esta força “divina”, que se estende para a política
como uma inteligência que insiste em pensar pelos outros. A atual política brasileira
é um exemplo de tais condutas, sendo ela responsável por grande parte dos
processos violentos de subjetivação. É possível pensar o quanto os sujeitos são
formados segundo protocolos adquiridos em processos de subjetivação. A postura e
modos diante das instituições são seus efeitos, uma “referência a oikonomia, isto é,
a um conjunto de práxis, de saberes, de medidas, de instituições cujo objetivo é
gerir, governar, controlar e orientar, num sentido que se supõe útil, os gestos e os
pensamentos do homem” (Agamben, 2009, p. 39). Pensam, decidem e tornam os
sujeitos seus primeiros efeitos.
Devido ao ilimitado desenvolvimento dos dispositivos, Agamben (Ibidem)
propõe uma atualização do termo foucaultiano caro a este trabalho. Há duas
classes: a dos seres viventes e os dispositivos que os capturam incessantemente.
Entre eles habitam os sujeitos, o resultado da convivência entre os seres e o
dispositivo. Isso possibilita pensar que diante dessa incessante captura, toda
liberdade será restrita e condicionada. A arte como exercício experimental da
liberdade poderá ser uma transgressão iminente.
Herkenhoff (2015) aponta que a experiência no museu foi ríspida, áspera,
pontiaguda, resultando em desavenças ulteriores com os parceiros. A primeira
notícia que celebrava a contradição do processo veio para ele como decadência,
quando percebeu que estava havendo um mau entendimento do processo. “Eu
também assisti Antônio Manuel nu, as performances do Ivens Machado, o Barrio
destruindo a obra, então eu sinto que é um processo da arte brasileira, que tinha
uma fricção política em um momento histórico”. Este momento foi “abandonado num
período histórico que é regido pelo mercado”.
O Conselho já relacionou parte dos parceiros: a prefeitura, o prefeito, o
projeto de revitalização do porto... Como é possível que a arte penetre em tantas
camadas? “É mesmo surpreendente!”, observa um funcionário da instituição, ao
remover os adesivos com as marcas dos patrocinadores da exposição. A atualização
do dispositivo ajuda a compreender que se as coisas foram mais ríspidas nesta
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experiência é porque as manifestações frictivas relatadas por Herkenhoff
provavelmente se deram em épocas quando os dispositivos ainda não dispunham
de uma captura incessante como hoje. Atualmente, os processos são regidos por
megaestruturas, com poderes indetermináveis e dispositivos por todas as suas
camadas. Os seguros nunca foram tão caros, a equipe de segurança nunca foi tão
efetiva e os valores monetários nunca foram tão absurdos. Sendo assim, todas as
frentes das instituições mesmo que nascentes já são criadas em sistemas que
dispõem a cada setor camadas organizadas de poder. A museologia decide se tal
obra coloca em risco a exposição, o seguro decide se cobre determinada ação, o
educativo impõe sua presença, o escritório de advocacia está a postos e os
seguranças aprenderam nos cursos de formação de vigilantes como manter
afastado da instituição tudo aquilo que a coloque em risco. Dessa forma, vivendo
nesta rede gigantesca de dispositivos, até mesmo uma imagem é capaz de
incomodar autoridades da cidade.
É preciso retomar o momento histórico frictivo que se pode localizar a partir
das décadas de 1960-70. Nesta mesma época Pedrosa (2015) insiste na ação dos
artistas como exercício experimental da liberdade. Se é um exercício, é porque será
hora ou outra vencida. A insistência ganha força enquanto se compreende que para
o autor a arte é um esforço, ou exercício constante. A primeira consequência é a
criação que se distancia da produção para o mercado capitalista, para se
metamorfosear em valor de troca. O autor afirma que a vida é maior que o
regulamento do salão. Assim, os artistas passariam a propor movimentos no plano
da atividade-coletividade.
Em 1967, durante a IX Bienal Internacional de São Paulo, época em que as
inovações radicais da arte tiveram grande força, houve obras que foram consumidas
até a destruição pelo fascínio do público. Com o tabu do “não me toque” rompido, o
resultado foi “uma destruição total ou quase alegria contagiosa. O público ou o povo,
em tudo que se mete em massa, e com prazer, é em si mesmo bárbaro, condição,
aliás, sine qua non para todas as grandes iniciativas” (PEDROSA, 2015, p.497). É
mesmo um dilema: alegria e destruição lado a lado, como se uma fosse
consequência da outra.
Ainda na experiência de 1967, constatou-se que o público, como as crianças,
só aprende destruindo. Nas salas brasileiras da Bienal, se “deixou passar tudo, o
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bom e o mau, o achado e o inacabado”, e no final só havia ruínas. E a grande
questão a que alerta Pedrosa (2015, p.498) é: “não se sabia se ali tinha havido um
dia de maravilhosa festa ou uma feroz batalha de vândalos”. E não foi o público,
diante desta iminência, aquele que é tomado pela curiosidade de Pandora?
Pandora foi tomada por uma impaciente curiosidade de conhecer o
conteúdo dessa caixa e, certo dia, abriu a tampa para ver o que
havia lá. Imediatamente, escaparam dali miríades de pragas sobre os
homens – tais como a gota, o reumatismo e a cólica para seu corpo,
e a inveja, o despeito e a vingança para o seu espírito – que se
espalharam para longe e por toda parte (BULFINCH, 2013, p. 42-43).

Figura 4 Pandora, opening the vase. John Flaxman e William Blake, 1816. Fonte: Indianapolis Museum of Art.

A gravura de John Flaxman, Pandora, oppening the vase (1816) é exatamente
oportuna para visualizar esta questão: nela os espectros antes contidos na Caixa de
Pandora voltam-se contra Epimeteu, que passou a ser assolado por toda sorte de
males. Curiosamente, foram desenhados como corpos esqueléticos, portadores de
enfermidades, presenças agressivas, mas dispunham de certo despojamento. Há
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nas figuras certa alegria pela liberdade. A vontade de saber por conta da curiosidade
passou assim a assolar os viventes.
Na gravura, o titã leva a mão até a consciência como se reconhecesse nas
formas espectrais fisionomias que fazem parte de sua própria natureza. Pode-se
pensar que foi assolado pela liberdade. Seu mundo não mais partilharia do contato
vivo com os deuses, pois se tornara demasiado humano. Nos Erga, a noção de
dasmós (partilha), na esfera humana, “liga-se estreitamente à necessidade de
ordem, organização e harmonia” (LAFER, 2006, p. 57).

Figura 5 Parede da Sala Sua Vez com intervenções dos visitantes. Foto: Grupo EmpreZa, 2014.

O que sobra da arte se a alegria lhe for subtraída? No mínimo, o tabu do “não
me toque” retorna em uma sociedade que Maffesoli (2004) localizou como resquício
de um sistema asséptico moderno, que visa manter distante toda energia contrária a
ele. Sendo assim, é bem provável que seus habitantes sejam seres de energias
contidas, já que a assepsia trata justamente da condição dos seres. Na parede do
MAR residiam as sentenças: “Alimente a mente”, “+ amor por favor,”, “Liberdade” e
seu resultado foi um enorme palimpsesto. As paredes tornaram-se ruínas. Os
visitantes alimentaram os desenhos e inscrições nas paredes da Sala Sua Vez de
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forma a produzir uma espécie de praga que ameaçava deixar a sala e invadir os
outros espaços expositivos. Soube tempos depois, que parte das paredes foi
guardada como acervo pelo museu.
Trata-se do isolamento das obras de arte, em algumas instituições, “de tudo o
que possa prejudicar sua apreciação de si mesmo. Isso dá ao recinto uma presença
característica de outros espaços onde as convenções são preservadas pela
repetição de um sistema fechado de valores” (O’DOHERTY, 2002, p. 3). É tarefa
árdua “montar uma exposição sem examinar o local como um fiscal de saúde,
levando em conta a estética da parede, que vai inevitavelmente ‘artificar’ a obra de
modo que quase sempre dispensa suas intenções” (Ibidem, p.23).
A Sala Sua Vez foi um grande provocador dos problemas de Eu Como Você.
Ou seja, naquele lugar os indivíduos que não somente o Grupo EmpreZa e seus
convidados tinham a oportunidade de serem os artistas dentro do museu.
Curiosamente, o próprio Paulo Herkenhoff (2006), como artista, participou de um
processo experimental polêmico em sua carreira. Entre 1974-1976 o MAM/ RJ
projetava e inaugurava a Sala Experimental, com propostas de artistas como Cildo
Meireles, Anna Bella Geiger, Ivens Machado e Paulo Herkenhoff. Com a abertura da
sala veio uma série de implicações entre arte e instituição.
Anna Bella Geiger (2006) apresenta o sistema de arte como composto por
obra, público e mercado do qual o museu toma parte. Desde sua criação em 1952, o
MAM RJ deixou claro o compromisso cultural com uma visão contemporânea da
sociedade. A partir da década de 1970 urgia por um processo de revitalização. Em
1974 estabeleceu-se uma área experimental no museu. Essa movimentação era
alternativa a algumas pendências: a defasagem por conta de uma importação de
modelos culturais sem discussão; a dependência cultural que retardou relações de
significância; a interferência incompetente na cultura por meio daqueles que não
compreendiam a arte como processo de transformação. Já naquele contexto se
percebeu que a pretensão do museu inovador estava aquém de suas capacidades.
A artista apresenta uma questão que vai direto aos acontecimentos desta
tese: ela destaca a necessidade de esclarecimento do museu sobre sua atuação,
pois era necessário saber se o museu via na área experimental apenas obediência
ao calendário de sua programação que apresentaria uma história da arte sob seus
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regimes e aparências, ou se tratava realmente de algo transformador, inclusive da
função do museu (GEIGER, 2006).
As diferenças dos contextos está no fato de que a sala experimental tratavase da decadência do museu enquanto a Sala Sua Vez se desenvolveu em um
museu nascente, certamente como experiência que buscou transformar todo o ranço
que poderia contê-lo como instituição. Se a experiência foi efetiva para o museu, só
saberemos como o passar do tempo, acompanhando suas atividades e
programação.
Outro artista participante da sala experimental foi Ivens Machado (2006) que
oferece pontos primordiais para alçar os dispositivos no museu. Ao abordar a
proposta, Ivens habita justamente o mecanismo institucional que haveria tardado tal
proposta. Ele apresenta uma breve estrutura ideológica da instituição. Destinado à
elite, buscam no museu aclamação e retorno para a mesma faixa social. Para
observar tal comportamento basta alguma atenção aos eventos promovidos pelas
instituições de caráter social e não cultural, em que congrega tal elite. Dispondo de
um gosto valorizado pelo mercado e nem sempre intelectual, é constantemente
perseguido

pelos

artistas,

pois

sabem

que,

de

seus

interiores, vem

o

reconhecimento. Ajuda a formar o mercado, a crítica e o espectador manipulado
pelos dois primeiros para serem manipulados mutuamente.
Machado (2006) toca na diferença da instituição museu em relação a outras
instituições: cautelosa, cuida para não transparecer sua imagem arbitrária, pois é
fundada e questionada por setores como o mercado, a crítica e o público fruidor. O
mercado além de defender sua mercadoria, busca estratégias de inserções de
consumo visando o lucro. A crítica em busca de poder busca sempre valer seus
pontos de vista quase sempre de acordo com o mercado. E o público fruidor fica
vulnerável aos regimes do mercado e da crítica. Mesmo assim, a partir da iniciativa
da sala experimental é possível notar certa energia que permitem tais manifestações
nos museus. Mesmo em museus que pretendem renovar sua agenda, (o MAR se
pretende vanguarda), existe uma indisfarçável energia que busca minimizar novas
linguagens suprimindo assim seus possíveis impactos institucionais.
Machado (2006, p. 386) propõe que se considere a efetivação do espaço, e
apresenta o artista que tem consciência “da importância dessa violação de regras
estabelecidas, seja no espaço de seu trabalho pessoal, na área do museu ou num
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campo social mais amplo”. Mário Pedrosa (2015) insiste no papel social do artista e
no aspecto transformador da arte.
Destes apontamentos pode-se compreender melhor do que falava Herkenhoff
(2015) ao se referir ao período frictivo da arte que foi abandonado por um momento
regido pelo mercado. Arrisco dizer que tal energia foi capturada pelos dispositivos
que lhes reestruturam a ordem. É provável que a produção deste material venha de
encontro com a consciência da importância da violação de regras estabelecidas
como indica Machado (2006).
O dispositivo tem sua raiz no momento em que os animais se classificaram
como homo sapiens, introduzindo no vivente algo como a oikonomia teológica,
distanciando o vivente de si e de seu ambiente. É na esfera de captura e
subjetivação dos sujeitos onde reside sua potência. Como um círculo-receptordesinibidor, impõe-se ao vivente o tédio com a suspensão dos desinibidores, da
possibilidade de conhecer, de construir um mundo. No centro de todo dispositivo
está, um desejo demasiadamente humano de felicidade, muitas vezes substituídos
hoje por aparatos e tecnologias (AGAMBEN, 2009).
O que permeia a sala experimental e a Sala Sua Vez é justamente este
desejo de renovação e despojamento no qual a arte atinge um papel social, trata da
possibilidade da arte como transformação tal qual a possibilidade de que todo ser
vivente também é um artista. O que se pode perceber diante dos impasses
institucionais é que toda liberdade será capturada.
Herkenhoff (2006, p. 387) aponta como uma das contribuições da sala
experimental o acirramento do debate cultural, uma vez que a produção da época
forçava alguma resposta do circuito de arte. Várias iniciativas desenvolvidas naquela
época contribuíram para abertura do cerco imposto pelo mercado que passou por
análises críticas. “O mercado lançou mão de uma ideologia em que conceitos como
‘cultura’, ‘arte’, ‘história’ etc., eram amoldados a interesses comerciais específicos”.
Diante deste contexto, os artistas começam a exibir suas produções ao passo que
somente poucos artistas experimentais às apresentaram ao público.
A área experimental naquele contexto abriu uma série de problemáticas do
circuito da arte, em que o próprio museu foi testado como instituição, pois a cada
descompasso os artistas questionavam seu posicionamento. As exposições da sala
experimental testaram também a crítica que carecia de ferramentas para uma
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análise objetiva e um olhar multidisciplinar das áreas do conhecimento. Aos artistas
sobrou a consciência da arte como atividade social que impulsiona a política das
artes. Com o público, pretendeu-se acompanhamento com os artistas das atividades
para imersão em seus processos (HERKENHOFF, 2006).
Dada a importância dos acontecimentos da área experimental, é possível
perceber que a arte sempre encontra possibilidades de incisões nos contextos que a
sufoca. Todavia, esses exemplos hoje parecem cada vez mais escassos. O que se
encontra é um mercado que insiste em capturar e transformar em mercadoria todo
projeto que o confronta. A crítica confortável em suas posições dificilmente se move
mediante tais manifestações, não se sabe se por omissão, desinteresse ou medo de
colocar em risco seus patamares. E o artista continua sujeito aos regimes do
mercado da arte, da crítica e das instituições. O público continua em seu processo
de expectador, sujeitando-se mais do que agindo.
Em 2011 a artista estadunidense Nan Goldin20 teve sua exposição vetada no
Brasil. Segundo a imprensa21, a instituição que vetou a mostra cedeu patrocínio sem
analisar todo o material a ser exposto, e alegou desaprovar parte de seu conteúdo, a
série de fotografias intitulada The Ballad of Sexual Dependency, que tratam da
turbulência da vida cotidiana, a visibilidade das questões de gênero, o abuso de
drogas ou crianças vivendo em meios alternativos. Cabe pensar que a instituição
patrocinou um grande nome artístico que lhe traria retorno. O problema foi o
desconhecimento do conteúdo por parte da instituição. A justificativa quanto à
censura foi fundamentada sobre a premissa da norma Art. 240, do Estatuto da
Criança e do Adolescente vigente no Brasil no qual é infração “Produzir, reproduzir,
dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou
pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: (Redação dada pela Lei nº 11.829,
de 2008)”. A questão pertinente quanto ao conjunto de imagens vetadas reside
justamente nos processos de subjetivação dos sujeitos. O trabalho da artista expõe
o corpo em sua dimensão ordinária no mundo: a decadência, a alegria, os vícios, a
sexualidade, tabus das sociedades que insistem em tornar turvo a heterogeneidade
dos corpos que à habitam. Retomando questões políticas na sociedade que insiste
____________
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Nascida em 1953, é uma das fotógrafas mais atuantes da arte contemporânea.
Matéria publicada no jornal ESTADÃO em 28 de novembro de 2011. Disponível em:
<http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,mam-do-rio-vai-abrigar-exposicao-vetada,804117˃.
Acesso em: 25 out. 2014.
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em uma assepsia dos corpos e sujeitos, o argumento de Nan Goldin (2011) em
entrevista22 publicada incita o caráter abrasivo e questionador das imagens,
É irônico que isso aconteça no Brasil, um país que sempre me
pareceu muito aberto, um lugar onde eu achava que as pessoas
eram livres, sem aquele medo do corpo que costuma gerar restrições
sociais puritanas. Fora isso, por conta de filmes e leituras, acredito
que, no que tange ao respeito às crianças brasileiras, há uma crise
muito maior acontecendo por aí. Muitas delas estão nas ruas,
levando vidas difíceis e perigosas, sendo ameaçadas e mortas até
pela polícia (em referência à chacina da Candelária, de 1993). São
problemas muito, mas muito mais graves do que a questão fabricada
em torno do trabalho que faço. Por que, de repente, tão protetores?
Pretendo discutir esse assunto mais profundamente algum dia.

Se as imagens produzidas por Nan Goldin, segundo relato da artista, trazem
em si questões que se comparadas ao cotidiano brasileiro seriam de segundo plano,
é necessário pensar sobre a interlocução das instituições culturais no que tange a
sociedade, a cultura e o poder. Por que, de súbito, se apresentaram tão protetores?
No mínimo, é possível que as imagens contrariaram o interesse de seus
patrocinadores. Afinal, qual o regime de visualidades afinado às grandes
instituições? E como não pensar que os sistemas de visibilidades destinados à
estética não seriam uma grande rede perpassada por fluxos e interesses distintos?
Já que a instituição prefere não admitir a censura, irá apoiar-se justamente no
conjunto dos dispositivos, de normas e discursos que a perpassam. É pertinente a
questão de O’Doherty: “não temos a arte que merecemos, mas a arte pela qual
pagamos” pois se a “economia de uma área é tumultuada e subvertida, o sistema de
valores se desordena” (2002, p. 132).
Durante a exposição Made By Brazilians (2014), que ocupou o antigo Hospital
Matarazzo na cidade de São Paulo, a obra Usine (2008) do artista franco-argelino
Adel Abdessemed23, foi vetada mediante protestos de membros da sociedade
protetora dos animais. Sua obra consistia em um filme que apresentava uma
espécie de arena, onde várias espécies vivas entre cães, cobras e escorpiões
lutavam entre si. Houve uma tensão em torno da brutalidade, violência e
____________
22

Entrevista publicada no jornal O Globo em 30 de novembro de 2011. Disponível em:
<http://oglobo.globo.com/cultura/nan-goldin-critica-polemica-gerada-em-torno-de-suas-imagens3356807˃. Acesso em: 26 out. 2014.
23
Nascido em 1971 na Argélia, vive e trabalha em Paris. O artista produziu outros trabalhos
polêmicos como ações envolvendo o abate de animais que também foram alvos de protestos.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/09/1521172-mostras-em-sp-sao-alvo-deprotestos-de-religiosos-e-defensores-dos-animais.shtml˃. Acesso em: 26 out. 2014.
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animalidade da obra, uma visibilidade de conteúdo suficiente para infringir as leis
vigentes de proteção animal. Insisto na amplitude deste efeito Caixa de Pandora: o
trabalho, colocado em xeque pelas normas sociais, não reflete aquilo que há de
mais perverso em no contexto social, se, indagando estas imagens não se está,
como um reflexo que insiste em escapar de sua projeção, repudiando a própria
situação enquanto humanidade? Há um limiar entre a apresentação dos conteúdos
como reforço de estruturas perversas e a apresentação de conteúdos que
proporcionam primorosos debates.
Em 2017 a exposição Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte
Brasileira teve sua exibição cancelada pelo Santander Cultural em Porto Alegre após
denúncias de que a mostra continha conteúdo inapropriado para menores, que feria
a religiosidade, com apologia a pedofilia e zoofilia. Novamente voltamos ao
problema dos tabus postos em circulação, e logo o termo Caixa de Pandora auxilia a
compreensão do fechamento da mostra. De conteúdo principalmente LGBT, o que o
encerramento desta exposição apresenta é a pauta da arte como parte de uma
agenda política, onde reina a intolerância ao outro e a censura é seu maior triunfo. É
assim, que uma classe política novamente “defendeu” seus eleitores ao censurar a
exposição. Eis que o debate sobre arte foi novamente perdido. Como de costume, o
patrocinador logo cedeu aos protestos encerrando a mostra. E vale lembrar, que
essa falsa moral cujo endereço é as eleições de 2018 sequer se deu ao trabalho de
visitar a mostra. Salvo os moradores de Porto Alegre, onde fica localizado o
Santander Cultural, aqueles que protestaram contra a mostra sequer a viram. Basta
dar uma olhada breve em parte das obras expostas e observar que não há nada ali
que a arte já não trate há muito tempo.
E a censura em torno de uma agenda política não parou por ali. Logo após
houve a remoção de uma pintura acusada de apologia a pedofilia do museu MARCO
em Campo Grande. Em seguida a exposição Não Matarás24, no Museu Nacional em
Brasília recebeu uma inspeção de políticos religiosos sob a ameaça de que a mostra
seria fechada. O MASP amanheceu com algumas pinturas cobertas, sendo que para
vê-las o visitante precisava levantar o pano que a cobria.
É preciso retomar Dewey (2010, p. 87 - 88) a partir da ideia na qual se vive
uma vida cujas condições forçam a superficialidade dos sentidos. O moralista, cuja
____________
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Logo após a visita dos “fiscais da arte” a mostra teve seu título mudado para Não Fecharás.
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teoria moral é tendenciosa, sabe da ligação entre o sensorial, “as emoções,
impulsos e apetites. Por isso denuncia o gozo do olhar como parte da rendição do
espírito à carne. Identifica o sensório como sensual e o sensual como lascivo”. Eis
uma possibilidade de resposta as incessantes tentativas de censura pelos
moralistas, pois observamos uma reação em cadeia dos dispositivos.
Há nos dispositivos, hoje, uma diferença dos dispositivos tradicionais, o que
torna problemático sua profanação. O dispositivo produz subjetivações e, como tal, é
uma máquina de governo. O grande problema é a dimensão que tomou este
processo. Foucault mostrou como nas sociedades disciplinares os dispositivos
visavam “a criação de corpos dóceis, mas livres, que assumem a sua identidade e a
sua ‘liberdade’ de sujeitos no próprio processo de assujeitamento” (AGAMBEN,
2009, p. 46).
Que tipo de indivíduo produziu tal assujeitamento? Corpos dóceis que
contribuirão para a perpetuação da dominância do poder. É preciso pensar que a
cultura pode condicionar tanto para estratégias emancipadoras do saber quanto para
estratégias engendradas para um contexto social, a dupla face de uma mesma
moeda. É simples, vá a um espaço expositivo e aproxime-se demais de algum
trabalho de arte cuja proposta não seja interativa. Possivelmente isso acionará
algum monitor, cujo vínculo empregatício está sob constante risco, para pedir para
que se distancie. Quantas forças ali operam que não somente a integridade da obra
de arte?
Agamben (2009) define que o desafio da atual fase do capitalismo é que os
dispositivos não intentam mais em processo de subjetivação, senão de
dessubjetivação. Este momento implícito em todo processo de subjetivação
construía o Eu penitencial por meio da negação. O problema é a indiferença pela
qual passam estes processos que acabam por não recompor um sujeito a não ser
de forma espectral. Os que se deixaram capturar pelo dispositivo apenas participam
de sua audiência. O que a contemporaneidade apresenta são “corpos inertes
atravessados por gigantescos processos de dessubjetivação que não corresponde a
nenhuma subjetivação real” (AGAMBEN, 2009, p. 48).
Herkenhoff (2015) comenta que em Eu Como Você, a queixa do público, ou
da mulher que saiu do museu, gritando que aquele conteúdo deveria ser guardado,
não foi o momento mais radical da exposição. Tratou-se do já esperado, de
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expressão de uma recusa parlante, “um processo histórico do foco quando ele parte
para um tipo de confronto com a pequena burguesia, com valores burgueses,”.
Talvez tenha sido radical para o Grupo EmpreZa por conta de nunca terem sido
agredidos como tanto.
A transgressividade não é a questão mais importante, mas é saber
que existe uma agenda em que tudo entra em um processo de
questionamento. Então uma mulher se indignar é menos importante
do que eu ter que chamar a COPPE e o corpo de bombeiros para
saber se pode haver fogo aqui dentro do museu. A pior coisa para
mim seria não permitir se isso fosse possível, e paradoxalmente,
quanto mais eu trabalhei, eu não sei se eu despontecializei o choque
ou se eu potencializei o diálogo, porque eu não queria que o corpo
de pessoas que trabalhavam no MAR, em certo momento, sentissem
uma espécie de vitória porque vocês não pudessem fazer alguma
coisa, como se fosse uma vingança. Isso para mim foi o principal
pelo qual eu me envolvi no contexto da resposta porque eu não
queria um triunfo da vingança. Eu acho que o museu tinha que
entender que o museu estava sendo fecundado por este processo
(HERKENHOFF, 2015).

O mais importante, para Herkenhoff (2015), foi que as experiências
ocorressem em sua singularidade, do que àquilo que se espera como a reação de
ecologia daquela mulher “porque está matando o verme, uma relação do Juizado de
Menores porque tem cenas de nudez ou de violência como é uma reação de uma
pessoa que são esperadas, elas não trazem muita construção”.
Pedrosa (2015, p.499) apresenta o estado da consciência dilacerada. Será
também

um

problema

da

institucionalização.

Isto

é,

o

que

precede

a

institucionalização é ser instrumento de glorificação do estado presente da arte e do
resto das superestruturas. “A arte é um esforço perene de superação da consciência
dilacerada. Ela é por isso mesmo vencida sempre, substituída por outro esforço, e
assim indefinidamente até o ser da sociedade deixar de ser dilacerado”. São
justamente os artistas experimentais a expressão desta consciência.
Talvez essa insistência, esse exercício que sugere Pedrosa, mesmo ao final
de seus mais de 80 anos de vida, foi uma alternativa que o crítico vislumbrou ante o
consumismo de uma civilização em naufrágio, ao presenciar o levante do mercado
de arte, das instituições e seus mecanismos que sufocavam a arte como experiência
vital e também utópica. Foi também na utopia da arte que o autor insistiu: esperavase que a arte alçasse condições das culturas pré-capitalistas onde não havia lugar à
parte para ser consagrada, senão uma necessidade coletiva (PEDROSA, 2015).
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Numa coincidência com a metáfora desta pesquisa, Agamben (2009) propõe
que diante do corpo a corpo com os dispositivos, a luta se trata de libertar o que foi
capturado e restituí-lo ao uso comum. Parece o mesmo gesto com o qual Pandora
abriu sua Caixa. E o efeito parece ser da mesma ordem: profanação.
Profanar é restituir às coisas o uso comum. O dispositivo, assim como um
processo ritualístico do sacrifício, “sanciona em cada caso a passagem de alguma
coisa do profano para o sagrado, da esfera humana à divina”. É ele, o dispositivo,
que regula essa separação. A profanação funciona como um contradispositivo, que
restitui assim, “aquilo que o sacrifício tinha separado e dividido” (AGAMBEN, 2009,
p. 45). É possível pensar que para além de uma transgressão iminente, a arte como
exercício experimental da liberdade será também, em maior ou menor grau, muito
mais um contradispositivo na condição de esforço perene do que profanação na
condição de restituir o uso comum. Se é evidente a necessidade de se estudar a
instituição e seus dispositivos, é provável que a arte hora ou outra possa atuar nas
instituições como uma espécie de contradispositivo.
Acho que no MAR houve um confronto claro com o mercado. Existe
uma irredutibilidade à condição de fetiche do mercado que sua
rapidez surpreendeu a possibilidade de domesticar o processo como
um todo. Eu acho que a arte brasileira tem dito isso, não hesito em
dizer que é muito intensa, mas está ficando muito conservadora
(HERKENHOFF, 2015).

Mário Pedrosa (2015) elucida tal questão: o fenômeno da acumulação de
capital e também dos símbolos de prestígio da arte, em que se afirma a luta pelo
status na sociedade, é facilmente localizado no mercado de arte. Ao valor do
mercado não interessa se o artista é servil ou denuncia seus vícios. Aliás, o protesto
é melhor cotado no mercado. O que representa o artista famoso é o fetiche do herói
individualista da sociedade, a máxima realização dos valores que ela defende e que
lhe gratificará.
Portanto se o protesto é melhor cotado deve-se ao fato de que somente
replica os regimes impostos ao passo de distanciar-se de sua incessante captura.
Não é uma crítica endereçada ao museu um produto para ser absorvido por suas
coleções?
Que as Bienais de São Paulo ajudaram o Brasil a sair de seu isolacionismo e
cair na arena das especulações internacionais e nacionais já é sabido. E a
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implicação deste movimento é que “a mostra de arte passa a ser feira de arte, e os
marchands passam a dominar. As leis do mercado capitalista não perdoam: a arte,
uma vez que assume valor de câmbio, torna-se mercadoria como qualquer presunto”
(PEDROSA, 2015, p.448). A obra de arte não é produzida a priori para o consumo,
“ela só é ‘trabalho produtivo’, isto é, precipuamente feita para a venda em segundo
grau, quando entra no círculo do mercado como uma commodity no sentido inglês,
uma mercadoria” (Ibidem, p.357, grifo do autor).
Quando Herkenhoff (2015) foi indagado sobre a dificuldade de recepção do
trabalho do Grupo EmpreZa no contexto institucional brasileiro, em especial a Bienal
Internacional de São Paulo, propôs que se pensasse porque só o MAR se
disponibilizou a ter tais experiências. Dessa forma, é possível compreender “porque
a Bienal não faz, ou porque que certos museus não fazem. Ou porque alguns fazem
dentro de certos limites, dentro de certas normas, regras, dentro de certa
intervenção absurda de autoritarismo”. Descarta a obrigatoriedade das instituições,
pois é ciente “que cada museu tem a sua missão, agora quem quer o contato vivo, ai
eu acho que os desafios são outros”.
A questão posta por Herkenhoff é a razão pelo qual investigar o dispositivo
abre espaço para que se reflita a escassez de propostas experimentais nas
instituições. O desafio será, senão, o dispositivo e sua complexidade. A disposição
para restituir as coisas ao uso comum será a mesma para o desafio da arte como
exercício experimental da liberdade. Pedrosa (2015, p. 358) disse que no “momento
de crise e de opção, devemos optar pelos artistas”. Deve-se assim, estar ciente, que
esta opção poderá ser uma verdadeira Caixa de Pandora na iminência de ser
aberta.
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2
DA NÁUSEA À POESIA: ESPECTROS DE CIVILIDADE

Que é a arte, afinal, do ponto de vista emotivo, senão a linguagem
das forças inconscientes que atuam dentro de nós?
Mário Pedrosa, 2015, p. 61

68

Figura 6 Cintada R$ 1,99. Serão Performático, Grupo EmpreZa, MAR, 2014. Fonte: Arquivo pessoal.
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Ando pela cidade e percebo que não fico aquém das aflições do cotidiano.
São energias insistentes: o tráfego, o esforço, o perigo, as tensões, a confusão dos
grandes centros urbanos, tudo isso me atinge. Dá-se ao fato que sou sujeito à
aflição, um receptáculo das emanações do mundo. Toda essa energia externa, de
situações afeitas à angústia, incide sobre meu corpo de modo a mexer com suas
estruturas. A civilidade se apresenta como uma zona de tensão do ser no mundo,
pois demanda ordenação e instrução. Destas congruências enérgicas surgem
corpos que habitam uma civilização em imanência de crise. Um paradoxo: “o homem
civilizado trocou um tanto de felicidade por um tanto de segurança”, disse Freud
(2010, p. 82), atento a um engendramento cujo sistema gera infelicidade, que admite
muito sofrimento que se poderia evitar, imperfeito, que previne os excessos mais
grosseiros da violência, com mais violência, e recorre “a tudo para pôr limites aos
instintos agressivos dos homens, para manter em xeque suas manifestações,
através de formações psíquicas reativas” (p. 78).
A imagem de um corpo civilizado deve se parecer com a imagem resultante
de Cintada R$ 1,99 (2014), na figura 6. Um corpo marcado por seres civilizados que
se entregaram no momento da performance a um estado de violência e comoção. O
trabalho se localiza justamente nesse limiar da civilidade e selvageria. “Nunca
desista de um grande amor”, “Viva a vida”, “Alguns infinitos são maiores que outros”,
são sentenças que envolviam o corpo do performer. Vai de encontro aos impulsos
mais violentos, inclusive o que permite desferir uma cintada. É sabido que os
instintos mais agressivos são forças das grandes transformações na humanidade:
agressividade gera energia para contribuir ou para destruir, e vai além. Enchem os
sujeitos de marcas. A cada dia uma nova sabatina. R$ 1,99 por cada cintada. Corpo
e mente atravessados por demandas que cobram dos sujeitos muito mais do que
estão dispostas a oferecer. Parece ser um auto xeque-mate, que insiste em
penitência, uma prova com incessantes cintadas. Toda crise gerada é material bruto
do trabalho poético do Grupo EmpreZa.
Criado no Centro-Oeste, foi fundado em Goiânia no ano de 2001 como grupo
de estudos em performance, que mais tarde se consolidaria como Coletivo artístico
dedicado principalmente a produção de trabalhos em performance. Sua matriz vem
dos movimentos da arte experimentados nos anos 1960 – 70, em que o corpo do
artista foi o principal suporte de trabalho. Surge em época quando vários coletivos se
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formaram no Brasil, em iniciativas independentes, festivais de apartamento e
circuitos de arte alternativos, locais nos quais a potência experimental dessas
frentes coletivas eram recebidas. Ativo há 17 anos, apresenta uma dinâmica de
trabalho Coletivo cuja diluição das identidades de seus membros é exercício
constante. Isso se deve ao fato de que o Grupo EmpreZa busca atualmente
compreender-se como seu trabalho mais importante, ou seja, a trajetória e
autogestão de um organismo artístico guiado pela Coletividade. O artista Grupo
EmpreZa, é pensado como sua maior obra.
É preciso esclarecer que os entendimentos aqui apontados refletem
principalmente os pensamentos de sua última formação. Isso significa que o Coletivo
alimenta-se dos indivíduos, e que em outros tempos atendeu a outras demandas. Ao
longo dos anos de existência, outros oito corpos contribuíram em seu processo
criativo. Deixaram suas angústias e questões encarnadas no Coletivo, cujo
arcabouço visual é fonte de constante consulta, pois, “quando um membro sai, por
qualquer motivo, deixa seu legado, que será cuidado pelos que ficam” (EMPREZA,
2012). Os membros atuais se embrenham em um exercício de revisitação de seus
antigos signos, constantemente revisitando seu histórico. “Temos em grande parte
dos nossos trabalhos os anseios mais íntimos de cada integrante sendo realizado,
seja na escatologia da dor ou no lirismo do prazer, esses gestos estão
fundamentalmente ligados aos campos do desejo humano” (Ibidem). Entende a
importância dos corpos que por ele passaram e persiste em atualizar essas antigas
pulsões, como um organismo vivo que se nutre delas.
Opera sobre as premissas dos corpos que o compõem. É de se esperar,
opiniões advindas de outros momentos de sua trajetória podem divergir das aqui
apontadas. São as crises dos indivíduos que permitem seu trabalho. É também seu
maior obstáculo. O campo é bastante delicado uma vez que se tratam das
subjetividades como fundamento do trabalho. Em certa medida, a crise do outro
também é minha crise. Todavia o exercício do trabalho em Coletividade, que se
pretende lidar justamente com a crise, é da maior complexidade. O terreno é sempre
fértil, porém movediço.
Os pontos de divergência, suas crises, são sua matéria prima. Uma parcela
de seus membros acredita que o artista é o pior sujeito para falar de sua trajetória,
pois está tão imerso nela que dificilmente apreende muita coisa além da própria
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dificuldade em realizar o trabalho. O Grupo EmpreZa funciona de modo cíclico.
Eventualmente, a partir da saída de um membro, se sente à vontade, se preciso,
para receber outros corpos dispostos a partilhar de seu modo de criação. É dessa
forma que se mantém como organismo autônomo: não possui e nem anseia por
qualquer tipo de ordenamento, liderança, pois acredita que a vontade coletiva, esse
modo de agir e produzir deve ser sua dinâmica. Enquanto novos corpos estiverem
dispostos a nutrir esse organismo, ele viverá.
É um movimento afinado com seu tempo, afinal a multiplicidade está em
voga. Busca-se por meio desta abertura, produzir um corpo heterogêneo, manter
viva uma espécie de Quimera, essa estranha criatura mitológica, híbrida de vários
seres, de suas virtudes e seus impulsos, um grande corpo Coletivo que se dispõe ao
desafio de operar segundo seus diversos estímulos, acreditando na potência poética
deste corpo caótico. Sua dinâmica é uma espécie de operação Hidra que tem o
poder da regeneração. A cada decapitação nascem outras cabeças dotadas de
novos pensamentos e pulsões. Assim, o Coletivo se renova.
Deste ser múltiplo, é oportuno esclarecer que as opiniões dos próprios
integrantes divergem em diferentes aspectos. É assim que uma espécie de CorpoQuimera, um aglomerado de indivíduos e pulsões evocam um único artista, uma
entidade nomeada Grupo EmpreZa. É adequada a palavra entidade, pois supõe
exatamente uma associação que administra o interesse de uma classe. É ainda uma
aparição: o Coletivo se faz presente em atividade performática, é um espectro ciente
de si mesmo. Quem se pronuncia, aqui25, é um de seus membros, é uma parte deste
ser-quimérico-poético.
Para26 o EmpreZa, o coletivo não é só uma forma de aglutinar
semelhanças, mas, sobretudo de subsumir as diferenças em favor de
uma totalidade orgânica, na qual desaparece a assinatura da figura
centralizadora do artista e vem à tona uma forma de exercício
artístico que já não pertence a um ou a outro, mas a um comum,
amalgamado sob a identidade do coletivo (MONTEIRO, 2014).

____________
25

Este texto não tem a pretensão de estipular o funcionamento do Grupo EmpreZa, pois, isto seria
um exercício fadado ao fracasso. É apenas um aparato da compreensão de um de seus membros. Ao
final deste trabalho, a dinâmica do Coletivo pode apontar para outras diretrizes que refutariam todos
os argumentos aqui presentes, pois sua postura é de constante mudança. Que assim seja. Viva a
multiplicidade.
26
Texto disponível em: < http://www.artecapital.net/perspetiva-165-juliana-de-moraes-monteirogrupo-empreza-e-a-morada-infernal-da-arte>. Acesso em: 20 jul. 2015.
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É formado hoje por nove artistas: Aishá Kanda, Babidu Barbosa, Helô Sanvoy,
João Angelini, Marcela Campos, Paul Setúbal, Paulo Veiga Jordão, Thiago Lemos e
Rava Monique. Suas formações vêm de frentes diversas: das artes, comunicação,
animação, frentes plurais que enriquecem a produção do Coletivo. Tendo o corpo
como base, trabalham principalmente com performance, ações, vídeo e fotografia.
Trabalham ainda com resoluções artísticas advindas de suas diversas áreas do
conhecimento e modos de produção, como a animação e atividades artísticas
baseadas em modos de relação humana, como happenings e propostas
experimentais.
Ante as modas recorrentes sobre o termo performance (hoje, quase toda ação
nas artes a partir do corpo tem sido chamada de performance), devo arriscar o
entendimento desta maneira de operar sob a óptica do Grupo EmpreZa: a
performance mais se aproxima de uma ação, negociação ou incisão em determinado
tempo/espaço, cuja potência se dá na experiência viva e direta, no compartilhar da
experiência em dado instante. O sangue corre direto pela contusão, pelo corte, pelo
cateter, evitam-se ao máximo quaisquer intermédios. Da doação da carne para
negociar com determinada proposta, realiza seu trabalho. É neste sentido que o
entendimento de performance parte de uma ação que gera uma experienciação.
Não há o interesse em uma conclusão da negociação, pois, a potência da ação está
no momento em que o corpo agencia o trabalho. É uma energia que impacta o corpo
com o seu desenvolvimento e acompanhamento, sua potência está na vivência do
ato. Se os trabalhos do Grupo EmpreZa muito se configuram como uma negociação,
é porque se apoiam no contato vivo e rompem com o encenar. O sangue flui do
corpo, assim como a carne sofre, e suas reverberações, imprevisíveis, constituem o
trabalho. Assim, esta concepção que se distancia de uma expressão cênica, ela é,
antes de tudo, um acontecimento do qual o expectador partilha.
Tão logo rascunho um possível entendimento de performance, para ressaltar
que o Grupo EmpreZa não se interessa por tais definições, faz apenas o seu
trabalho. Para Herkenhoff (2015) o Coletivo não faz performance pois produz uma
integralidade da “presença tão intensa e tão extensa, e sem descontinuidade, e tão
contínuo, ininterrupto e diversificado” que se trata de uma experiência.
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O Grupo EmpreZa usa, em seus trabalhos, trajes empresariais, uma espécie
de uniforme27 que marca sua produção. Não à toa, a noção de uniforme visa
promover uma só forma, uma homogeneização dos indivíduos. O burocrata pretende
ser representante do sujeito civilizado: do empresário ao garçom, do alto escalão até
a camada mais singela da sociedade. O sujeito engravatado é um dos signos de
humanidade que se pretende civilizada, desde a matriz europeia.

Figura 7 Grupo EmpreZa. Cacofonia, SESC Pompéia, 2015. Foto: Victor Takayama, 2015.

É assim, uma empresa fadada ao empreendimento artístico: não tem
liderança nem hierarquias, e sua tarefa artística depende de um labor Coletivo, um
revezamento de corpos que assumem a frente de determinadas questões. São
muitas vozes, crises e subjetividades que como um grito se transforma em matéria
poética. Para Juliana Monteiro (2014) “o que vem à tona durante a exposição é a
confirmação de que o EmpreZa é um conjunto coeso, na qual as singularidades de
cada indivíduo cede lugar à unicidade do coletivo”. Não é estranho que o Coletivo se
____________
27

A uniformização não é uma regra. A ideia de uniforme se faz presente a partir da proposta do
trabalho. Há uma brincadeira (de sério teor) sobre o uniforme: existem dois uniformes, o segundo é o
traje burocrata com todos os seus detalhes, camisa engomada, gravata e adereços; o uniforme
oficial, número um, é a pele, o corpo nu.
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sinta representado por um único membro em várias situações, pois acredita que
estejam impregnados de suas questões. Pretende ser um organismo cacofônico, do
qual provém um coro de vozes. Vociferações.
Uma das chaves para pensar essa característica é o uniforme usado
pelos empreZários e empreZárias durante as performances. O
uniforme é essa estranha particularidade que retira a singularidade
das pessoas e as lança em uma espécie de massa amorfa. Como
símbolo do apagamento das individualidades, disponível dentro de
uma lógica de mercado, dentro da qual a empresa poderia ser
pensada como signo, o uniforme é aqui reapropriado pelo coletivo
como uma marca que, assim como evoca a dissolução
da persona individualista do artista, também nos lembra ao mesmo
tempo que a arte nada mais é do uma atividade entre outras,
retirando o modo como as práticas artísticas foram pensadas até a
arte moderna (MONTEIRO, 2014).

Se o Coletivo é uma empreitada artística, é justo que use a palavra empresa
com “Z”, pois retoma uma grafia arcaica no qual se acredita que o sentido esteja
estreitamente ligado à aventura, ao correr o risco de um empreendimento, pois a
“empreitada do grupo move-se na direção de um saber que aquele universo é fruto
de um trabalho intenso de pesquisa e exercício,” tão logo como a vida e sua
errância, “de um método que incorpora o fracasso, os desvios e acidentes no seu
próprio percurso, sempre pronto a recomeçar, suspender e se reconfigurar a partir
das demandas de cada artista” (MONTEIRO, 2014), isto é, de um trabalho que
absorve e utiliza as adversidades das negociações que se apresentam.
São nove pessoas que trabalham em prol de um artista. É assim um fluxo
intenso de debates e experimentações que caracteriza o vasto repertório de
trabalhos criados ao longo dos anos. Há uma dinâmica de desenvolvimento adotada
pelo Grupo EmpreZa: no momento em que algum membro apresenta uma ideia, ela
não mais lhe pertence e será incorporada ao repertório do Coletivo, que a submeterá
à incessantes laboratórios e experimentações. Se a ideia sobreviver, e nesse sentido
ela sobrevive contaminada e modificada pelas opiniões de seus membros, ela pode
se tornar um trabalho. Entretanto, há propostas que já se apresentam finalizadas,
isto é, propostas em que se nota uma coleção de elementos prontos a representar o
Coletivo.
Explora, sobretudo, o corpo natural, isto é, o corpo biológico e suas
vicissitudes, seus limites na sociedade enquanto matéria. Esta é sua principal fonte
poética, pois o corpo é política. Baseado nas relações do corpo no mundo, suas
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transformações e suas circunstâncias, o Coletivo afirma uma pluralidade de
pensamentos tão comum à vida cotidiana, pois, tem como base poética as crises
dos corpos que o habitam. No trabalho do Grupo EmpreZa, o tratamento do corpo
conflituoso é uma constante que cede lugar as angústias de seus membros.
O corpo 28é, para nós, o material mínimo, o mais pobre e o mais
fundamental da arte. Aqui pobre deve ser entendido no sentido da
simplicidade, como na arte povera italiana. Nossas performances
usam o corpo e, eventualmente, algum outro material também pobre.
Ao nos apropriarmos de nossos corpos, imediatamente o pensamos
e tomamos como “carne”. De fato, mais do que o corpo, nossa
matéria-prima é a que habita nos limites da carne: sangue, pele,
cabelos, saliva, dentes, ossos… Este é um material bom como
qualquer outro, e nós o usamos. Trabalhamos com limites do corpo e
da carne, com limites da exaustão e da dor, nos limites da linguagem
artística – ora, não é o que faz a arte? Traduzir a carne e a dor em
poesia? Nós fazemos, à nossa maneira, o que a arte já faz há
séculos, pelo menos desde o Romantismo. O mundo contemporâneo
comporta altos níveis de negociação com a dor, em nome da beleza,
da longevidade e do prazer, além das tradicionais dores da miséria
humana. A arte contemporânea também comporta estas questões,
também usa da dor para seus próprios fins; muitos artistas da
performance vêm, desde o fim dos anos 50 do século passado,
usando os limites do corpo como elementos em suas poéticas. Nós
damos continuidade, hoje, a esta genealogia. É importante ressaltar
que a radicalidade que temos em relação ao corpo, embora seja uma
tônica em nossa produção, não é tudo; trabalhamos com propostas
às vezes muito líricas, fazemos experimentos em vídeo, fotografia,
cinema; damos vazão a diversas intensidades poéticas em diversos
meios (EMPREZA, 2012).

Trata assim, de um corpo tão frágil quanto o corpo do expectador, do humano
civilizado por vezes carregado de neuroses decorrentes das privações que a
sociedade lhe impõe em prol de seus ideais (FREUD, 2010, p.45). Eleva esse corpo
caótico ao seu limite. Busca na vida nua as matrizes de seus trabalhos. E não é
essa vida “delirante” que se mantém há tempos em uma atmosfera da “anarquia, da
desordem, do delírio, do desregramento, de loucura crônica, de inércia burguesa, de
anomalia psíquica (pois não é o homem, mas o mundo que se tornou anormal), de
proposital desonestidade”? (ARTAUD, 2011, p.257). Nesse sentido, por vezes o
trabalho é visto como visceral, por trazer à tona questões que colidem com os
discursos normativos hegemônicos sobre o uso do corpo na sociedade e seus
limites na contemporaneidade.
____________
28

Texto disponível em: <http://www.frmaiorana.org.br/?p=946>. Acesso em: 20 julho. 2015.
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Movidos29 por intensa curiosidade em relação aos modos de

produção de linguagem e de sensibilidade do corpo, o Grupo
EmpreZa parte de seu corpo-coletivo – a conjunção dos muitos
artistas que formaram e contribuíram para a história do grupo – para
pensar a performance, a arte e os lugares simbólicos em amplas
dimensões (EMPREZA, 2015a).

Figura 8 Arrastão. Grupo EmpreZa, 2009, frame de vídeo. Fonte: Arquivo pessoal.

E se pensa em uma ampla dimensão e lugares simbólicos, parte então da
apreensão de seus membros e alcança o outro: de alguma forma o que é inerente a
um emerge no outro, pois, incide, sobre os problemas do cotidiano. Para Cecília
Cotrim (2013, p. 226 – 228), “um quiasma entre arte e vida marca também as
ações”, referindo-se ao trabalho Arrastão, performance realizada no ano de 2009.
“Arrastão toca de modo atroz esses limites, testando as franjas da vida civil na
metrópole mestiça do século XXI, lugar dos impulsos antagônicos”. Se a metrópole é
mestiça e repleta de antagonismos, ela é justamente a morada da crise que afeta os
sujeitos. Afeta justamente porque o trabalho traz à tona o excesso da civilidade,
____________
29

Texto disponível em: <http://www.grupoempreza.com/#!about/c10fk>. Acesso em: 20 julho. 2015.
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apresenta a crise encarnada no sujeito, este que em trajes executivos se arrasta
entre as pessoas por toda a Avenida Paulista, símbolo do empreendedorismo da
cidade de São Paulo. É um surto da civilidade.
Assim, o Grupo EmpreZa, por meio de suas ações transgressoras,
opera o tensionamento dos campos do estranho e do familiar. Se
aceitarmos o convite que a arte contemporânea nos remete,
podemos enxergar na simplicidade daqueles gestos – que por muitas
vezes se resumem a dar tapas na cara um do outro (Sua vez) ou
comer o cabelo um do outro (Antropofagia) – a banalidade do nosso
próprio cotidiano, sempre permeado por sintomas, repetições, atos
inexplicáveis para os quais não encontramos significação. Nas
performances do grupo, nos damos conta de que o encontro com a
obra de arte não é o deparar-se com o que já somos – você como eu
– , e sim um impulso que nos move para o que precisamos ser
(MONTEIRO, 2014).

É como abrir uma Caixa de Pandora da qual sai toda sorte de espectros,
figuras carregadas das crises da sociedade. Se o corpo treme diante da ação
proposta, e isto é a exposição de toda a fragilidade e potência do corpo sóbrio, será
então uma potência que permanece no trabalho. O Grupo EmpreZa não parte de
corpos treinados para o trabalho performático, com preparo físico para realizar as
negociações. Os corpos são, antes de tudo, vulneráveis aos vícios. Dai a viabilidade
de um grande Coletivo disposto a se doar em prol do trabalho, tendo em vista que
aquilo considerado pudor para um corpo pode ser negociável a outro corpo. Esse
modus operandi do Coletivo dispõe de uma afetividade que afere sobre as diversas
camadas normativas e políticas do corpo na sociedade: está interessado no corpo
ordinário, gordo ou magro, alto ou baixo, lugar dos prazeres, receptáculo da tensão
do mundo. Ressalte-se que são corpos tão corriqueiros quanto os corpos dos
indivíduos no cotidiano.
O EmpreZa propõe um contato renovado do corpo com a
externalidade do mundo, sempre atravessado por um uso peculiar,
extremamente afetivo, da linguagem. De tão intenso, esse uso
provoca uma dimensão secreta, ativa uma enervação que altera o
corpo vivido em superfície, disponível, aberto ao mundo, em estado
grupal. Assim, a ação acaba por fazer vibrar o entorno, em um ciclo
[...]. Estranhamento e empatia: um ‘mergulho ao avesso’ na esfera
das micropercepções. A tonalidade poética do EmpreZa, de acento
empático, está em tensão com esse misto de conflitos que cada
trabalho pode envolver (COTRIM, 2013, p. 228).
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De uma intensidade para uma ativação, apresenta um trabalho que abre
espaço para o conflito. É o risco da vida que vibra à volta, visto que viver já é, em si,
desafiador. Se há um misto de estranhamento e empatia, deve dispor de um ardor
que toma como uma sensação inesperada e inusitada, que, de alguma forma no
seio das memórias tem a capacidade de revirar as entranhas, pois pode apresentar
faces dos mais secretos sentimentos que habitam o inconsciente. Disto, a noção
paliativa da arte enquanto um escape30 para as dificuldades da vida desmorona, se
sua “suave narcose” diante das durezas da vida não é suficiente para que se
esqueça a “miséria real”, será uma tensão estar diante de uma produção artística
cuja fonte é justamente a dureza da vida, com suas “demasiadas dores, decepções
e tarefas insolúveis” (FREUD, 2010, p. 28-37). O Coletivo apresenta como produção
aquilo que é indigesto: e o indigesto é uma náusea tão pronta a incomodar os
sujeitos quanto às negociações da vida.
Para Paulo Herkenhoff31 (2012), o Grupo EmpreZa é um Coletivo “que lida com
os limites do corpo, da dor, da exposição do artista para cumprir os desafios do
trabalho”. Isto incide justamente na condição carnal do ser humano, no seu
antagonismo, na sua ambiguidade, em seus paradoxos, que incita o expectador,
“lançado em meio à estranheza das performances como Maleducação ou Sopa de
letrinhas, se sente acolhido a refletir sobre o estatuto das suas próprias ações,
porque vê naquele corpo uniformizado a face tenebrosa de si mesmo” (MONTEIRO,
2014).
Sujeito de um mundo caótico, devolve ao mundo sua própria crise: “os gestos
do EmpreZa, após o intenso silenciar, trazem perguntas, surgidas em meio às
mazelas terrenas, à superpopulação, supercomunicação, hiperatividade” (COTRIM,
2007, p. 7). De um sofrer à crise, como fonte de trabalho, traz perguntas por que
busca trabalhar na mesma frequência do expectador, que, uma vez tomado pelo
gesto, apreende o sofrer cuja dinâmica se dá, para Freud (2010, p.31), em três vias:
do corpo, pois é tomado pela dor e medo em sinal de alerta, já que está fadado ao
declínio; do mundo externo cujas forças poderosíssimas que atingem os sujeitos,
“inexoráveis, destruidoras”; das próprias relações com outros seres humanos. São
____________
30

Para Freud o escape promovido pela arte é parte de uma espécie de método cujo objetivo é manter
o sofrer distante.
31
Texto disponível em:
<http://www.orm.com.br/amazoniajornal/interna/default.asp?modulo=222&codigo=609405>. Acesso
em 15 dez. 2014.
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perguntas que saíram da Caixa de Pandora, aportes radicais que questionam as
relações humanas. Nesse sentido os embates institucionais têm sido uma marca na
produção do Coletivo. Não só pela evocação das mazelas terrenas como aporte
poético, mas ainda pela própria dificuldade das instituições para lidar com questões
imediativas como a performance.
A estrutura dos museus tornou-se um dispositivo baseado na distância. O
toque e a experimentação carnal dificilmente se apresentam enquanto proposta
expositiva, sendo abordados quase sempre pelos serviços educativos. Essa é uma
questão delicada para o Grupo EmpreZa. Não é seu propósito tencionar estas
relações, pois está aberto para as devidas negociações, para a viabilização dos
trabalhos. Sabem, de antemão, que negociar é parte do trabalho. É o próprio
sistema que dificilmente comporta experiências desta natureza. Fazem greve,
piquete, reivindicam causas trabalhistas, estão dispostos a lutar por sua poética. “Se
conseguirmos manter a nossa trajetória e alcançamos os espaços que já ocupamos,
é por conta da complexidade poética do nosso trabalho, que conseguiu resistir ao
esvaziamento perceptivo que outrora nos investiram” (EMPREZA, 2012). Uma tônica
é dominante: o Coletivo não irá amaciar sua linguagem, pois é exatamente seu
repertório de crise o concebe.
O trabalho do GE reflete uma ideia de radicalidade. A arte nunca foi
um bom lugar para os eufemismos, mas para as radicalidades do ser,
da existência, do pensamento e da linguagem. Acontece que algo se
perdeu na contemporaneidade. Muitos de nós esqueceram-se de que
ser crítico é, antes de tudo, manter-se em crise; muitos se alegram
porque pensam que a arte contemporânea, tendo vencido as
vanguardas, venceu também o gesto radical: muitos comemoram a
morte da radicalidade, e produzem uma arte sem força poética, sem
rubor, anêmica. O GE quer permanecer na radicalidade, reafirmar a
materialidade de nossos corpos em um mundo em que nossas
identidades se diluem em perfis de redes sociais. Queremos ser
estes seres que, embora tecnológicos, se negam a abandonar o
próprio corpo e a radicalidade que ele representa. Queremos
reafirmar, contudo, que não buscamos, com esta radicalidade, o
choque fácil, o espetáculo do bizarro ou coisa assim; não somos
ingênuos, não fazemos freak-shows. Antes, queremos que a
radicalidade não se dê apenas na superfície da imagem, mas em sua
profundidade. Buscamos, antes de tudo, a radicalidade da linguagem
(EMPREZA, 2012).

Opera assim, sob uma noção de sujeito selvagem, de um humano animalizado
outrora supostamente adormecido pela civilidade, que irrompe no sujeito civilizado,
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engravatado, tomado pela crise. Se o impulso selvagem incide de maneira aderente
à sua produção talvez venha de encontro com a prerrogativa de Freud (2010, p.3435) na qual a satisfação em promover um impulso instintual selvagem não domado
pelo Eu, ante o instinto domesticado é incomparavelmente mais forte. Não é
constante o embate entre selvagem e civilizado? E se toco em noção de selvagem,
esta que ajuda a compreender os instintos e pulsões mais atrozes, vale lembrar, é
porque esta noção foi concebida justamente pela humanidade. Eventualmente a
humanidade revela o ser humano como “uma besta selvagem que não poupa os de
sua própria espécie” (Ibidem, p. 77).
Não somos violentos, não somos sádicos, muito menos masoquistas, não
incitamos qualquer tipo de agressividade ou violência, não impomos o risco ao outro.
Partimos apenas das dores causadas pelo mundo sobre nossos corpos pobres e
frágeis, como fonte poética. Para este desafio, é preciso que o sujeito esteja face a
face, com seu lado mais selvagem do ser.
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2.1 SERÃO PERFORMÁTICO

Figura 9 Serão Performático Como Chama, MAR, 2014. Foto: Thales Leite, 2014.

Por volta de sete horas da noite, o incenso queimava. Labaredas de fogo eram
cuspidas contra as paredes do museu. Era véspera de São João. Nos arredores do
museu, estranhas figuras, os cicerones do Serão, soltavam poderosas bombas,
manipulavam o fogo e lançavam em meio ao público traques que os dispersavam.
No chão, essas figuras produziram círculos de álcool e atearam fogo. Os cicerones
permaneciam nos círculos de fogo e suportavam o calor das chamas até que se
extinguissem. Retornavam a soltar todo tipo de bombas que conseguiram comprar
nas casas de fogos do Rio de Janeiro. Dias atrás, nas imediações do museu, houve
uma série de confrontos entre manifestantes e a polícia. Grande parte do material
explosivo da cidade havia sido recolhida das lojas, em razão dos protestos. Os fogos
do Serão geraram certo pânico nas pessoas que corriam para perto de agentes do
corpo de bombeiros ou da polícia que acabava de chegar para conferir o que se
passava.
Findados os rojões e as bombas, o incenso guiou as pessoas para o interior do
museu. O cheiro resultava de uma mistura de ervas compradas em casas de
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Umbanda para purificar os espaços e abrir os caminhos, trazer felicidade, amor,
dinheiro, trabalho, proteção e acima de tudo, promover o processo de abertura dos
trabalhos. Ou melhor, para criar uma zona autônoma para os trabalhos. O incenso
dos Boiadeiros era uma das presenças mais fortes devido à história sertaneja do
grupo. O cheiro lembrava um pouco da bosta de vaca que aromatiza os currais do
Centro-Oeste e invade as narinas dos passantes em alguns lugares da cidade.

Figura 10. Parte de um plano maior, participação do coletivo fundado em Belo Horizonte Nós Temporários. Serão
Performático Como Chama, MAR, 2014. Foto: Thales Leite, 2014.

À medida que as pessoas entravam no museu eram envolvidos logo na entrada
pela fumaça espessa do incenso e odores de líquidos inflamáveis. Havia uma mesa
com garrafas de vidro, querosene e gasolina onde estavam sendo produzidos
coquetéis molotov. Era uma espécie de fábrica improvisada por onde o público
passava se espremendo entre a mesa e a parede. As figuras com trajes
emprezariais, após encherem as garrafas com inflamáveis, e acrescentar trapos de
panos em sua boca, fixavam-lhe um rótulo escrito: “Parte de um plano maior”.
Dentro do museu, um empreZário percorria as duas grandes salas expositivas
do Grupo EmpreZa, defumando as paredes e portais. Na mesma procissão, os
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cicerones jogavam sal grosso nos cantos das paredes, nos pés dos visitantes e
desenhavam linhas de sal nos portais. Na roça acredita-se que o sal tem o poder de
preparar os corpos para as dificuldades. As pessoas pisavam sobre o sal a caminho
da sala onde os mesmos cicerones distribuíam Santinhos. Eram fotos dessas
estranhas figuras ofertadas ao público, com o mesmo intuito com que se guarda na
carteira uma imagem do santo protetor. Neste mesmo momento as pessoas
tomavam pinga fabricada em Goiás. A aguardente operava nos corpos de forma a
integrá-los àquela experiência. Não me lembro se também servimos queijo de trança
e cigarro de palha. De repente, todas as luzes das salas se apagaram e algumas
chamas iluminaram a Sala Sua Vez. Chumaços de algodão em chamas queimavam
os pelos de um corpo nu, que aos poucos se revelava com a luminosidade das
chamas. Os coquetéis molotov acesos percorriam pela sala. Começava Como
Chama (2014), um Serão Performático do Grupo EmpreZa.
O Serão Performático é um termo usado pelo Coletivo e consiste na
apresentação de várias performances num mesmo espaço e tempo. É um termo e
modo de operar ainda em constante adaptação. É um políptico de ações.
A concepção de Serão reporta o trabalho feito após o expediente, esse horário
da descompressão do trabalho, do festejo ou do descanso, que o Coletivo encabeça
como proposta de trabalho: uma empresa que excede o expediente tanto quanto o
mundo o sujeita aos excessos. É ainda horário estratégico para o público, tendo em
vista que os Serões, quando não realizados estritamente após horário de
expediente, estendem-se para além do final do expediente. É o momento no qual as
pessoas deixam seus trabalhos e se dirigem para partilhar de um evento com várias
ações. O conjunto de trabalhos apresentados tende a gerar uma energia que
persiste durante todo o tempo, uma potência que oscila conforme o desenvolvimento
dos trabalhos e atinge picos de força, nuances e singeleza. É pensado para
provocar uma experiência influenciada pela energia gerada pelas matérias e
propostas desenvolvidas. Dessa forma um Serão Performático que gira em torno do
material fogo ante o corpo pode ter início em uma baixa frequência gerada pelas
ações e acaba em um happening permeado de energia e participação ativa das
pessoas.
Durante as atividades, o público encontra um ambiente com odores de incenso.
São servidos cachaça de engenho, queijo de trança, cigarro de palha, entre outros
84

elementos típicos da cultura rural do Centro-Oeste agregados à identidade do
Coletivo, que os toma como elementos e signos de suas ações.
O Grupo EmpreZa carrega consigo um traço regionalista, se apropriando dos
elementos ordinários da cultura. Toma posse desses elementos como frente poética
daquilo que está à disposição. Não busca afirmar um regionalismo como bandeira.
Anseia assim, compreender o que há de universal que irrompe no regional: das
ferramentas de trabalho e materiais da construção civil, que estão facilmente à
disposição em qualquer centro urbano, ao couro de boi, a faca extremamente
cortante, fonte de acertos de conta nas encruzilhadas dos interiores, assim como
dos grandes centros.
Para Herkenhoff (2015), ao pensar o Centro-Oeste, acredita que a experiência
do Coletivo pode se irradiar para dentro e fora de seu próprio ambiente, nucleando
algumas questões e expandindo simultaneamente como a biopolítica.
Essa expansão para a biopolítica implica em habitar a condição dos seres
viventes como resultante das relações de poder. Como sintetiza Agamben (2010), a
biopolítica atual é parte integral da política e apresenta a implicação da vida nos
mecanismos e cálculos de poder. Expande-se para questões de biopolítica, ciente
de que os sujeitos estão integrados em relações que, sobretudo governam seus
corpos. Esse limiar hoje é de profunda complexidade visto não mais haver uma linha
de governabilidade estável, senão um processo em movimento da soberania cada
vez mais simbiótico no contexto da vida social (AGAMBEN, 2010). Não é mesmo a
contemporaneidade o lugar no qual os sujeitos a cada dia mais são sufocados pelos
poderes?
Assim. performances que usam elementos como ossadas bovinas e arame
farpado, materiais comuns ao imaginário do Coletivo e a formação rural de seus
integrantes, podem ganhar uma dimensão politica e social quando apresentada nos
grandes centros urbanos. Pensa-se sempre a capacidade de estranhamento dos
materiais e sua persistência como elemento poético para se pensar a
contemporaneidade. A apropriação da máscara com feições bovinas dos
Mascarados ou Curucucus, figuras oriundas da festividade das Cavalhadas de
Pirenópolis, personifica em Minotauro (2004), uma estranheza nos centros urbanos,
pois o ser que caminha na cidade é agora o senhor do labirinto de pedra, a
personificação da alegoria e loucura que ronda as cidades. Alegoria do povo. É o
85

demônio que assola os centros urbanos, cobrando sempre a parcela de euforia
inerente ao corpo, cujo ápice é o caos do carnaval.

Figura 11 Minotauro. Serão Performático Como Chama, MAR, 2014. Foto: Thales Leite, 2014.

Ao preparar ações a se realizarem em lugares específicos, o Coletivo se
preocupa em estabelecer um diálogo com o local, suas tradições e contextos, por
vezes incorporando elementos ali encontrados à obra e aos Serões, fazendo com
que o trabalho se modifique de acordo com o local onde é apresentado.
Aproveitando-se dos teores do mundo, revisitando constantemente suas dores
e materiais, devora os arredores, se alimenta de suas angustias e devolve ao mundo
uma poesia como se fossem seus espectros. São essas imagens e aparições,
experiências estéticas assoladoras, mas sempre cientes de que são os temores
humanos, as próprias fraquezas. Não fogem das assombrações, mas as abraçam
cientes de que fazem parte da humanidade.
Não abriremos mão da nossa natureza selvagem. A antropofagia é
inerente a nós, mesmo quando ela se manifesta em suas formas
mais sutis, onde o que nos servem de alimento são apenas as
palavras e a presença passiva de outro corpo. Consumindo e
experimentando o sabor daquilo que vem de outro ser, nos
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temperamos, percebemos o que nos falta, o que nos satura. Muitas
das vezes esse consumo precisa ser conspícuo, e nos retemos,
suprimimos a fome, que muitas das vezes é insaciável. A civilidade
nos deixou quase inanes, nos apresentou outras formas de alimentos
e seus sabores nos alienam do desejo endocanibal. Ao retomarmos
nossas origens, nos cedermos, nos servirmos uns aos outros como
alimento, solenemente, a fim de nos fortalecermos, resgataremos a
nossa potência. Podemos nos nutrir com tudo o que outro ser pode
nos oferecer e, uma vez conquistado-cedido, devemos consumir. Ora
uma náusea angustiante nos afligirá, mas não desperdiçaremos uma
só mínima parte desse corpo-alimento – a bile se encarregará de
auxiliar na digestão –, ora consumiremos somente aquilo que nos
convém, o intolerável cuspiremos de volta e, em meio à amargura,
expostos estarão aqueles corpos-resíduos juntos aos meus – quero
alimento e COMO. Ao nos nutrirmos uns dos outros nos unimos.
Seres múltiplos, num corpo só, com múltiplos poderes. Como SER
eu me nutro, assim COMO você (EMPREZA, 2015b, p. 321).

Devora assim, uma energia oriunda da performance e Body Art dos anos 196070, das experimentações e fruições de um corpo em constante risco. Não só do
corpo no limite, mas como sugere O ‘Doherty, (2002, p.88), práticas que em suas
atitudes em relação à herança da arte, questionam suas estruturas a partir de seu
trabalho, projetos e intervenções, de gêneros sem hierarquias e soluções bastante
provisórias, instáveis, abordando o que está ao alcance distanciando-se de
“certezas, pois tolera bem as ambiguidades. Suas intimidades têm um ar um tanto
anônimo, já que viram do avesso a privacidade para transformá-la em tema de
debate público”. O que seria a antropofagia, senão um meio de tornar público o que
se digere do outro, eu como você?
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2.2 DA EXPOSIÇÃO DOS EXPECTROS
Considerando até aqui que a abertura da Caixa de Pandora liberou uma série
de espectros, permita que eles guiem o trabalho. Aliás, o trabalho está repleto
dessas imagens como cicerones do pensamento. O primeiro foi Pandora e seu
dispositivo. Os espectros, essas presenças capazes de evocar os males do mundo,
muitas vezes são relatados como formas humanóides. É como se deparar com
corpos em crise. Merleau-Ponty (2013, p. 17) disse que a partir do meu corpo posso
despertar corpos associados, outros, que me frequentam e são por mim
frequentados. É mesmo uma condição humana portar-se como o outro, e
reconhecer nele, eu. Deve ser por isso que os espectros são imagens humanóides.
Se os espectros pairam sobre a sociedade e regulam os modos de agir,
funciona como metáforas a orientar sobre como se deve ser ou portar, constituem os
dispositivos que capturam os sujeitos incessantemente. Freud (2010) já mostrou um
Super-eu regulador. Talvez sejam espectros necessários para uma possível
convivência social. Esta noção de espectros ajuda a pensar que os processos de
mediação são também perpassados por espectros, dispositivos, uma espécie de
filtros-repertórios encarnados em na visão. Podem ser questões-espectros
justamente porque são fácies de serem localizados em circulação na sociedade, são
fantasmas dos sujeitos que os assombram a partir das visualidades: a nudez,
selvageria, barbárie, violência, dor, erotismo, sofrimento, desejo e a esperança, esse
espectro último é o remanescente no dispositivo.
Agamben (2009) já argumentou que, no fundo, todo dispositivo é fecundo sob
um desejo de felicidade. E se a arte e suas instituições foram fundadas nesse desejo
que

capturam

cotidianamente

os

sujeitos

com

seus

enunciados.

São

constantemente seduzidas por espectros dos quais muitas são ávidas combatentes.
Muito se falou neste trabalho sobre o sofrimento cotidiano porque ele deve ser um
espectro que acompanha as visões apresentadas. Posso pensar, como uma
possibilidade, que esses espectros aparecem a partir de um aporte que ultrapassa a
representação: incide sobre pelo menos as três fontes do sofrer apontadas por
Freud (2010, p.13): na fragilidade do corpo (é o corpo exposto cerne deste trabalho);
na prepotência da natureza (da qual não se domina nem mesmo o organismo); e no
que eleva este trabalho a um campo em expansão e “a insuficiência das normas que
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regulam os vínculos humanos, na família, no Estado e na sociedade”, e aqui irrompe
todo o cotidiano. São muitos os espectros, neste trabalho foram abordados os que
tiveram insistência empírica, pairando justamente sob a missão institucional,
[...] desenvolver um espaço onde o Rio se encontra e se reinventa
através do conhecimento da arte e da experiência do olhar, com
ênfase na formação de acervo e na educação. A implantação de
nossa missão dá-se sob um conjunto de valores que se resumem na
transformação das relações do Rio com a arte em processo de
formação emancipatória da cidadania. Como instituição da esfera
pública, o MAR tem como valores sua autonomia institucional,
transparência e proatividade na ação cultural e administrativa para o
cumprimento de nossa missão (CONSELHO, 2014).

O Grupo EmpreZa foi para o MAR ciente da missão educacional do museu,
inclusive, de se instaurar neste lugar (que deflagrou a proposta desta pesquisa). O
que não se poderia prever, e que os enunciados institucionais insistem em vaguear,
são os conjuntos de valores dos dispositivos e seus desdobramentos. Mas isso não
poderia ser um empecilho prévio para a mostra, nem para sua dimensão educativa.

Figura 12 Planta da exposição. À esquerda a sala Eu Como Você. Á direita a Sala Sua Vez. Grupo EmpreZa,
2014. Fonte: Arquivo pessoal.

A exposição que ocupou duas salas do museu no andar térreo teve a seguinte
orientação: uma sala intitulada Eu Como Você continha uma exposição antológica
do GE, sendo composta por vídeos, fotografias, performances e seus resíduos; a
outra sala, intitulada Sua Vez foi configurada como ateliê coletivo, experimental, no
qual o público, o Coletivo e artistas interagiam livremente no espaço. Não havia
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regras nessa sala. A maioria das imagens neste trabalho foi apresentada ao público,
assim como foram espalhadas pela tese.

Figura 13 Reunião de trabalho entre Grupo EmpreZa e artistas convidados, 2014. Fonte: arquivo pessoal.

Foram convidados pelo Grupo EmpreZa diversos artistas e coletivos de várias
frentes artísticas, do teatro a ativistas, que participaram de um programa de
residência e experimentação na Sala Sua Vez, durante o período de funcionamento
do museu e na casa onde os membros do Grupo EmpreZa moravam e recebiam
seus convidados. O convite para a residência deu-se por um fator antológico: como
já dito, o Coletivo fundou-se em uma época na qual a energia coletiva e da
90

performance teve grande força, justificando assim, que os artistas fossem escolhidos
como parte fundamental da história do grupo.
Contudo, não abordo com ênfase o programa de residência. Para esta tarefa,
devido à intensidade das atividades, seria necessário outro trabalho. Em situações
aqui que apresentarem a colaboração de outros artistas, eles serão devidamente
creditados.
Neste movimento foi criada uma intensa e exaustiva rede de experimentação
e experienciação de propostas artísticas, a saber, que neste processo a criação e
intermináveis discussões sobre os trabalhos desenvolvidos se estendia do museu
até à casa onde o Grupo EmpreZa e seus convidados residiam, em um estressante
processo de imersão. Este era o movimento: não havia separação entre vida e
espaço expositivo como lugar de criação e experimentação, o que tomou conta do
cotidiano durante todo o tempo de duração da mostra.
Muito da experiência se pareceu com o que O’dohert (2002, p. 76) chamou de
intervenção, pois esteve imersa em um contexto de ideias no qual pretendeu
transformar sem a presunção de parecer arte. “Talvez não seja arte, mas se parece
com arte e portanto tem uma sobrevida em torno da arte”. Esse meandro das
terminologias e dos conceitos é constantemente habitado pelo Grupo EmpreZa, pois
se permite experimentar e não definir os caminhos de seu trabalho. “Se não tem
sucesso, permanece como uma curiosidade estática se for ao menos lembrada. Se
tem sucesso, entra para a história e tenta eliminar a si própria” reavivando-se
quando o contexto lhe é sugestivo, desaparecendo e revivendo (Ibidem). É possível
que para além do caráter experimental, a idéia de expectador tenha sido
questionada constantemente nessa experiência, pois, alinha-se a afirmação de O’
Doherty (Ibidem, p. 78) em projetos de arte, no qual houve uma tentativa de
“distanciamento da concepção modernista de espectador – humilhado por uma
pretensa incompetência, o que é fundamentalmente uma idéia do romantismo”, pois
na Sala Sua Vez foi um convite à experimentação para o visitante. Era a sua vez de
ser artista.
O projeto não teve um alvo específico a ser atingido, como foi
recorrentemente referido como crítica institucional. Se teve, em algum momento,
comportou-se possivelmente como contradispositivo ou, conforme as intervenções
de Duchamp, que acabaram com “um alvo ambíguo. Eles se destinaram ao
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espectador, à história, à crítica de arte, a outros artistas? A todos é claro, mas o alvo
é incerto” (O’DOHERT, 2002, p. 78).
Foi justamente um processo experimental que compartilhou muito do
pensamento de Mário Pedrosa (2015, p.55), segundo o qual a atividade artística não
depende de estratificações ou limitações de épocas históricas da arte, pois se
estende aos viventes não mais como privilégio dos especialistas, senão à “qualquer
homem de nossa terra, independente do seu meridiano, seja ele papua ou cafuzo,
brasileiro ou russo, negro ou amarelo, letrado ou iletrado, equilibrado ou
desiquilibrado”.
O MAR, inaugurado no ano de 2012, é um jovem museu que se pretende
inovador, tanto em seu processo expositivo quanto em seu papel educativo,
agregando em suas dependências a Escola do Olhar, propondo workshops e cursos
de curta e média duração que visam explorar as fronteiras da arte e da cultura
visual. O museu imprimiu em sua fachada a pergunta: “É um museu escola ou uma
escola museu?”. O museu, que se pretende educativo, vive um dilema, pois está
num cruzamento entre a tradição do museu, o caráter educativo da escola, e a
possibilidade de renovação. Eu Como Você funcionou de forma ativa tanto no campo
expositivo e poético quanto no campo educativo no museu. Foi um processo que
atingiu diversas esferas tanto do museu quanto de seus arredores,
A exposição ultrapassará as paredes do Museu e se alastrará pela
cidade. Ao longo dos meses de exposição o Grupo EmpreZa irá
ocupar uma residência no Rio de Janeiro onde artistas convidados
poderão intensificar a troca de experiências e criação de novos
trabalhos. Os resultados dessa vivência poderão estar presentes
dentro das salas expositivas do MAR ou espalhados em intervenções
e ações pela cidade. Com a mesma força que o EmpreZa ocupa as
salas do Museu, ele também ocupará a cidade (MAR, 2014).

Uma das frentes inovadoras do MAR é receber em sua agenda expositiva
artistas de várias regiões do Brasil. Nesse mesmo sentido o Grupo EmpreZa
convidou vários outros artistas de várias regiões do Brasil para contribuir em um
programa experimental, do qual não se sabe quais foram os parâmetros atingidos,
apenas se compreendeu que a experimentação e suas emanações para os diversos
meios que a permearam, e isto é, no sistema de funcionamento da instituição,
deflagrou várias complicações típicas de experiências nas quais os artistas, e não
obras de arte habitam os espaços.
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Aqueles que acreditam que a arte avançada não tem relevância
contemporânea ignora que ela tem sido um crítico sutil e incansável
da ordem social, sempre experimentando, fracassando em meio aos
rituais do sucesso, tendo sucesso em meio aos rituais do fracasso.
Esse diálogo artista-público proporciona uma boa definição do tipo de
sociedade que construímos. Cada arte concedeu licença a um
estabelecimento, onde ela se acomodou à estrutura social e às vezes
a confrontou [...] (O’DOHERTY, 2002, p. 83).

Ultrapassando os limites do museu, propondo inúmeras atividades e
irrompendo em questões jurídicas que envolvem o corpo em exposição (e os
espectros sociais), a mostra passou a ser compreendida pelo corpo curatorial do
MAR como “exposição em processo”, como afirma o próprio museu durante a
divulgação do evento, “Eu como Você apresenta um vasto panorama da produção
do Grupo EmpreZa e reafirma a potência do MAR como um museu de processos”
(MAR, 2014). Nos primeiros anos de funcionamento do museu, houve uma agenda
consistente em trazer experiências frictivas, porém este processo foi borrado por
problemas econômicos, que afetaram não só o museu, mas todo o país
(HERKENHOFF, 2015).
Exemplo destes desdobramentos, mesmo depois de um processo exaustivo
para o grupo e a instituição, findada a exposição, o Grupo EmpreZa voltou ao MAR
para participar de duas edições (2014-15) do Simpósio Calibán de Psicanálise. Esta
participação foi firmada entre o Coletivo, MAR e a Sociedade Brasileira de
Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ, organizadora do evento) durante a mostra,
nas dependências da Sala Sua Vez. Lá também começou a ser pensada uma
proposta que se apropriaria das diversas redes de balanço instaladas pela sala para
promover sessões gratuitas e simultâneas de psicanálise. Chamaríamos essa
atividade de Sessão de Descarrego. A proposta não avançou, mas ajuda a pensar
na dimensão experimental da sala. Para Herkenhoff (2015), a mostra Eu Como Você
encerrou-se após as participações no simpósio.
À priori, é preciso salientar que, enquanto artista membro do Grupo EmpreZa,
estive em posição de pesquisador durante todo o período da mostra. Nenhuma
frente do trabalho de arte foi direcionada para a pesquisa, o movimento foi inverso:
estive à disposição do impacto do outro sobre o trabalho de arte, e assim, disponível
para que a energia do outro me impactasse em um exercício de alteridade. Neste
sentido, tomo como resposta ao trabalho o comentário sincero de uma senhora que,
me confundindo com um visitante da exposição, afirmou, que aquela exposição era
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“horrorosa” e que de modo algum deveria permanecer naquele museu, pois coisas
como aquelas deveriam permanecer guardadas.
Obviamente, esta constatação implica em um recorte da reverberação da
exposição no público e não pode ser tomada como totalidade da experiência. Implica
ainda que, toda pesquisa é um ponto de vista e este é um ponto de vista
contaminado pelas questões discutidas em Coletividade, mas ainda sim, parte do
filtro de meus pensamentos, pois, a realidade é constituída a partir daquilo que
percebo. De bom grado receberia o ponto de vista de outro membro do Grupo
EmpreZa que revirasse de ponta cabeça todos os meus apontamentos, pois assim
se exercita a alteridade.
É preciso primeiro se colocar em dúvida para que o exercício seja possível. O
trabalho do Grupo EmpreZa “provoca um embate com aquilo que está fora de nós
mesmos, joga com a alteridade, por meio da qual nos re-conhecemos e nos desconhecemos” (MONTEIRO, 2014). É que se expõe algo justamente para o outro. “Eu
Como Você é esse endereçamento a sairmos para fora de si, tomando como postura
política a potência de dar lugar ao outro” (Ibidem). Não é a multidão, como cita Negri
(2003) um conjunto de singularidades? Se assim for, as inquietudes do público
também são parte de minhas indagações, é lugar da escuta do outro na mesma
medida que este me reverbera.
Inaugurada repleta de espaços vagos na exposição, à medida que a mostra
ocorria, trabalhos gerados durante a vivência ou do repertório do Coletivo foram
exibidos e passaram a incorporar a exposição. Nesses espaços foram realizadas
performances que deixaram rastros, marcas e resquícios das ações ali deflagradas.
Foram executadas durante os Serões ou esporadicamente no cotidiano. Ou ainda,
trabalhos que ali estavam foram retirados do espaço para compor outro trabalho. Eu
Como Você continha vídeos, fotografias, registos de performances, objetos e
resquícios das ações performáticas realizadas durante a exposição (manchas nas
paredes, rasuras, escritas, detritos, etc.).
Apesar da característica estática de uma exposição antológica, a sala esteve
em contínua mudança. Essa mudança, muitas vezes feita sem hora marcada pela
urgência da experimentação, foi um grande desconforto para os trabalhadores do
museu. De repente algo sumia da sala. Algum objeto ou obra era requisitado para
uma experiência. E a difícil comunicação entre as várias áreas do museu
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contribuíram ainda mais para que o aviso de movimentação na sala chegasse com
atraso aos funcionários. Situação perfeitamente corriqueira para uma exposição com
teor experimental. Situação até branda perto dos gigantescos empacotamentos de
instituições em 1969 realizados pelos artistas Christo e Jeanne-Claude (1935-2009),
que embrulharam o Museu de Arte Contemporânea de Chicago. Provocaram um
gigantesco mal-estar na instituição, pois é preciso lembrar que ao empacotar o
museu, simbolicamente todo corpo de funcionários, do guichê de vendas à
manutenção também foi empacotado (O’DOHERTY, 2002).

Figura 14 Sala Eu Como Você, vista da exposição, 2014. Foto: Grupo EmpreZa, 2014.

A Sala Sua Vez, funcionou como um grande atelier aberto a qualquer tipo de
intervenção ou ocupação por parte do Grupo EmpreZa, seus convidados ou
transeuntes do museu. Foi inaugurada apenas com mesas de trabalho e
equipamento audiovisual à disposição do Coletivo e visitantes. Foi um grande risco
corrido, uma vez que não havia regras na sala e essa ausência de regras
consequentemente infringia as normas do museu. Como é que se cria um espaço
sem regras no interior de um espaço normativo? Talvez seja essa uma das
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perspicácias da arte. Não foi subverter um sistema, mas apropriar-se dele para o
funcionamento do trabalho, uma espécie de contradispositivo.

Figura 15 Sala Sua Vez. Reunião com o educativo e curadoria antes inauguração. Foto: Thales Leite, 2014.

O asséptico cubo branco logo se tornou espaço para o jogo de futebol,
desordenado, muitas vezes regido pelas crianças e ativado pelos professores e
alunos das escolas públicas que passaram pelo museu. Aliás, as constantes visitas
das escolas públicas lotavam a Sala Sua Vez e a transformava em espaço lúdico
pedagógico. O público desenhava sobre as paredes, os casais tomavam posse das
redes dispostas na sala como lugares do afeto. Na ausência de um campo de
futebol, usaram toda a sala como quadra, campo, cujo objetivo era acertar o gol, é
claro, desenhado na parede com tinta spray. Foi espaço usado pelos Serões
Performáticos, além de espaço para desenvolvimento de ações educativas no
museu, um espaço lúdico de livre circulação. Lembro-me de uma conversa com
funcionários ligados ao setor educativo, que apontava uma problemática levantada
por um aluno sob a ideia de museu: porque não se pode tocar em nada no museu e
nesta sala do museu se pode fazer tudo? Era uma zona de possíveis liberdades.
Eu estava, na Sala Sua Vez, novamente lidando com questões da educação
que motivaram minha pesquisa de mestrado: as paredes repletas de símbolos,
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códigos, palavras de baixo calão, pedidos de liberdade e afetos. Era possível
observar as paredes como se fossem mapas de uma energia cotidiana do Rio de
Janeiro. Lá estavam as Facções, versos de Funk, protestos contra o prefeito,
pedidos de paz, denúncias contra a corrupção, a discriminação das drogas, a
liberação do aborto e que “Deus abençoe o Rio de Janeiro!”.

Figura 16 Sala Sua Vez. Futebol na sala. Foto: Grupo EmpreZa, 2014.

É claro que, por conta da quantidade de intervenções na Sala Sua Vez, foi
possível ter um amplo painel da crítica institucional produzida pelos visitantes:
Cobravam melhorias das escolas, dos hospitais, dos governantes, do transporte
público, da especulação imobiliária e do processo de gentrificação. Foi assim, que
muito do cotidiano social do Rio de Janeiro esteve presente no MAR.
O espaço Sua Vez se propõe a realizar uma experiência inovadora
no Museu. Durante o tempo da exposição, a sala será ocupada pelos
empreZários e empreZárias e por grupos e artistas convidados. O
público poderá interagir com os artistas e entender o seu processo
de criação, como num ateliê coletivo onde o processo artístico será
diariamente construído coletivamente e, portanto, partilhado. Como
dá a ver o título da sala, o público é chamado a, como interlocutores
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e/ou participantes, ter “sua vez” na obra do EmpreZa, bem como em
processos ampliados de criação (MAR, 2014).

Assim, os membros do Grupo EmpreZa habitaram a Sala Sua Vez durante
todos os dias de funcionamento da exposição, semanalmente, de terça-feira a
domingo. Eventualmente nas segundas-feiras, dia em que o museu era fechado,
havia alguma reunião que solicitava nossa presença ou ainda estávamos
experimentando algum trabalho. Estávamos ali à deriva, em processo criativo ou
participando das atividades do MAR e dos artistas convidados.
Dentro da Sala Sua Vez, dificilmente os visitantes reconheciam os artistas por
não estarem trajados como empresários. Usando vestimentas comuns, passamos
também por público que habitava aquele espaço, o que muitas vezes acarretou em
discussões acaloradas com os visitantes. Não sabiam que eu era um dos artistas, e
por isso, tive enérgicas conversas com vários visitantes que emitiam todo tipo de
juízo sobre os trabalhos sem qualquer tipo de pudor. Talvez eu fosse um visitante tão
acarretado de questões pertinentes à exposição quanto os visitantes, que, queriam,
sobretudo, escutar a voz de outro a respeito da exposição.
Nessas conversas emergiam os “males do mundo”, os espectros da dor ou da
nudez (e a imagem da nudez é tabu na sociedade), toda sorte de eventos que de
alguma maneira incomodava muito os visitantes. Muitos pareciam indignados em
visitar um museu daquela magnitude e encontrar tanto conteúdo que contrariava
justamente as grandes instituições com seus mestres, grandes obras, etc.
Esta transmissão oferecida pela arte do nosso tempo é de ordem
mínima, perpetrada através de pequenos gestos - que são desde
sempre gestos políticos- e que se desdobram para além da esfera
artística, afinal são os corpos viventes que estão inseridos nas
práticas do risco, da dor, e do contato sem tréguas com a realidade.
A vida, “esse centro frágil e turbulento que as formas não alcançam”,
talvez seja a matéria de onde a arte do Grupo EmpreZa emana para
com ela romper com a linguagem (MONTEIRO, 2014).

Talvez tenha sido mesmo um centro turbulento a ordenar experiências de
outras ordens que não as convencionais do museu. Daí parte da queixa do público
que não se tratava de uma verdadeira exposição de um museu. De toda sorte,
houve ali um trabalho na esfera sensorial e emocional capaz de disparar nos
visitantes questões institucionais. O que se apresenta em um museu? O que é arte
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hoje? Se essas questões foram alcançadas, indiferente das vias de acesso, então a
tarefa de transformação social foi minimamente alcançada.
Foi no cruzamento entre cotidiano e cultura que a pesquisa buscou manter
diálogos, para compreender a experiência a partir de suas “narrativas das memórias
coletivas e individuais, em suas contradições e divergências” (ALVES, 2003, p. 7273). Se o trabalho do Grupo EmpreZa parte dos corpos viventes para corpos
viventes, então é prenhe das contradições e aberto a toda sorte de novos olhares
para o trabalho. Toda experiência é uma experiência e sua riqueza não se pode
mensurar. Disse Pedrosa (2015) que as audiências para a arte nunca são
homogêneas, cristalizam-se em vários graus de compreensão estética, pois se sente
e compreende em níveis distintos de profundidade. Ela é esse fator indomável
justamente pelo fato de trabalhar nos seres de forma imprevisível: captura no ato,
trazendo à tona as certezas e questionando as verdades, pelo incômodo, empatia,
ou aloja-se nos sujeitos de forma à trabalhar questões caras e íntimas, é a
experiência um sem fim de possibilidades.
Busquei, durante as conversas, pessoas que estivessem dispostas a fazer
entrevista para esta pesquisa. Mesmo entre o público ativo na Sala Sua Vez,
nenhum se dispôs. Grande parte dos visitantes, fora da ideia de entrevista, tratava,
nas conversas, de questões íntimas ligadas ao corpo e suas problemáticas. Por
essa razão não queriam correr o risco de se expor, sequer participar de alguma
pesquisa, mesmo que de forma anônima. Respeitei esses posicionamentos, que
eram as verdadeiras riquezas da pesquisa. Diante desta impossibilidade de
referência às experiências, e da necessidade de não gerar arquivos, foi preciso
mudar a pergunta: o que contêm estas imagens e experiências que impelem o
público a registrá-las? Certamente, ao menos os tabus e espectros que eram
liberados em nossas conversas.
Por outro lado, todo esse processo de ocupação do museu acarretou em uma
dura negociação com o corpo administrativo do museu, o que também repercutiu
numa espécie de “voto de silêncio” entre seus funcionários. Estes se recusavam a
emitir qualquer opinião sobre a exposição. Por vezes tentei organizar conversas com
os educadores do museu, mas sempre eram desmarcadas alegando-se qualquer
motivo. Até quando, finalmente, fui informado, por um dos educadores, em sigilo, a
respeito do medo dos funcionários de perderem seus empregos devido toda a
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tensão instalada na instituição. Não queriam gerar documento algum que porventura
pudesse ser usado contra eles. Foi assim que não mais insisti nas entrevistas, em
respeito aos trabalhadores daquele lugar.
Para muitos, o que estava exposto era tabu e esse fato comparecia em todas
as nossas conversas. O corpo e suas vicissitudes ainda são tabus na sociedade. Por
isso, abrindo mão das entrevistas, firmei os esforços em anotar e refletir sobre os
fatos ocorridos em campo e sistematizá-los em ocorrências mais constantes. Nesta
pesquisa, o aporte fenomenológico foi fundamental, visto que, os fenômenos que se
configuravam naquele espaço possivelmente infligiam limites de normatividade e
bem estar na sociedade. Nada mais justo, pois é necessário que se compreenda
que o papel do pesquisador por vezes atinge a intimidade alheia. Afinal, emitir
qualquer juízo de valor, sobre o bem ou o mal, é falar de si. E se convoco a
fenomenologia como orientação, é porque a consequência da percepção aponta que
“o mundo percebido seria o fundo sempre pressuposto por toda racionalidade, todo
valor e toda existência. Uma concepção deste gênero não destrói nem a
racionalidade, nem o absoluto. Busca fazê-los descer à terra” (MERLEAU-PONTY,
1990, p. 42).
E justamente este descer à terra impediu o arquivamento das experiências.
Talvez quisessem os visitantes se livrar da lucidez das experiências. Coincide com o
que Juliana Monteiro (2014) viu nas ações do Coletivo: o afinamento da arte com a
contemporaneidade dissolvendo os limites entre arte e vida, que acabam por
produzir angustia e perturbação no lugar de calmaria e identificação.
Em movimento contrário, percebi os alunos das escolas, todos jovens, que
visitavam o museu com movimentação intensa às terças-feiras. Cerca de 400
estudantes que passavam pela Sala Sua Vez, e a encaravam como lugar do
despojamento. Eles tomavam posse daquele espaço como se a eles pertencessem.
Era um lugar onde nada era proibido. O que eu percebia: alunos chegando à sala
com os braços cruzados ou para trás, expressando aquela contenção a que todos
somos submetidos ao visitarmos os museus, precisando resistir à tentação de tocar
em suas peças. À medida que percebiam a liberdade daquele lugar, os braços iam
se descruzando e uma euforia ia tomando conta de seus corpos. O que acabava em
uma liberdade típica da hora do intervalo nas escolas. Rabiscavam as paredes,
jogavam futebol, balançavam nas redes, tomavam todo café disponível, comiam
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todos os biscoitos. Era uma festa. Tudo isso também foi constatado pelo Conselho
do museu,
O tratamento aparentemente hostil ao espaço da galeria como parte
da ‘crítica institucional’ do Grupo EmpreZa ao MAR foi contornado
pela curadoria mediante esclarecimentos a seus funcionários com
menor vivência da arte de que o andar térreo é aberto a essas
experiências (CONSELHO, 2014).

Figura 17 Sala Sua Vez em dia de visita escolar. Foto: Grupo EmpreZa, 2014.

Curiosamente a Sala Sua Vez foi percebida por muitos visitantes como uma
ameaça que “Pretendia destruir o museu!”. Parecia então que alguma faceta do mal
habitava aquele lugar, e que visualidades incisivas pairavam sobre aquele espaço.
Penso em um movimento mais simples: aquele atelier coletivo virou a rua, tão
natural e repleto das vivências e incisões dos visitantes que deveriam voltar ao seu
lugar de praxe, fora do espaço expositivo. Não é a rua a medida comum onde estão
à deriva os sujeitos as coisas do mundo?
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Figura 18 Sala Sua Vez em dia de visita escolar. Foto: Grupo EmpreZa, 2014.

Uma professora entusiasmada com aquela experiência, tomada por uma
preocupação e euforia na mesma medida, observando os alunos os quais ela era
responsável, correndo e gritando por aquele espaço me dirigiu à palavra: “Isso é
muito louco, vocês permitem que as crianças escrevam sobre as paredes e joguem
futebol, nunca vi isso em museu!”. Penso que, naquele lugar onde se podia fazer
tudo, a arte encontrou a vida com um raio que ilumina a noite: era simples e
complexo na mesma medida, agressivo e fruto da natureza humana. Vale lembrar a
máxima de Maffesoli (2004): somente é possível entender bem uma época se sentir
seus odores. Eu expando a questão para a vida cotidiana.
Para o museu, uma intensa problemática da exposição tocava em questões
jurídicas uma vez que a natureza dos trabalhos em relação ao corpo poderia ser
compreendida potencialmente como infratora às leis vigentes. O primeiro grande
problema da exposição foi a persistência da possibilidade de interdição por ordem
judicial, devido ao conteúdo das obras, que, sob o olhar da frente jurídica do museu
poderiam infringir as leis, principalmente do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Possivelmente qualquer vistoria de entes de órgãos jurídicos do governo
consideraria a exposição como atentado ao pudor por ser inadequada para menores
de 18 anos. A assessoria do museu disse: “Existe um juiz no Rio de Janeiro que
fecha até banca de revista se a pornografia não estiver devidamente apresentada”.
Portanto, para a mostra ser possível, ela deveria estar restrita à maioridade
ou necessariamente, todos os trabalhos considerados como conteúdo impróprio, a
nudez (frontal), conteúdo sexual, violência ou automutilação deveriam estar sob
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censura no espaço expositivo, preservando assim o olhar das crianças e dos
adolescentes. Neste ponto, muitos espectros urgem neste trabalho. Afinal, justificase com a lei a proteção dos viventes. É bem provável que os protejam de sua
própria natureza. Participei ativamente de todo o processo de negociação como um
dos representantes do Grupo EmpreZa.
É preciso nomear alguns dos espectros que rodearam esta experiência para
que este texto não se transforme em uma atividade narrativa dos fatos. Reforço a
prerrogativa: Eu Como Você despertou questões para além da arte, que atinge o
corpo, educação, política e sociedade, e, é neste âmbito que este trabalho se
ancora. Percebo assim, que os espectros da nudez, da violência e da sexualidade
incidiram constantemente sobre a exposição. São eles possivelmente parte dos
conteúdos impróprios para se ver, tanto nas narrativas dos visitantes quanto
segundo as normas vigentes, principalmente em um dispositivo cultural. É bem
provável que façam parte das visões dos males do mundo. Vale lembrar a
importância destas problemáticas visto que a violência e o derramar de sangue
desenfreado é capa cotidiana de jornais sensacionalistas das cidades brasileiras
disputando espaço com imagens que incitam a sexualidade e o corpo. Daí a
importância de analisar a égide do dispositivo museu nesta tese.
Quebra de pacto entre o Grupo EmpreZa e o MAR como processo de
“crítica institucional”. Quando definiu-se que haveria recomendação
de faixa etária para o acesso à sala retrospectiva e que determinados
vídeos seriam desligados em horários de visitação, no primeiro dia o
GE ligou estes vídeos sem aviso ao MAR em descumprimento da
palavra empenhada. Nas negociações com a curadoria, Escola do
Olhar do MAR, foram apresentados os itens da Constituição Federal
democrática de proteção à infância e adolescência, o Estatuo da
Criança e Adolescência e a prática judiciária de aplicação dos direitos
dos menores; foram ressaltados os riscos de descumprimento ou
abuso (fechamento da exposição como um todo) e as
responsabilidades claras dos autores e das instituições pelo respeito
à instituição. O GE foi alertado de que o Juizado de Menores não
responde a consultas prévias e de que uma decisão judicial de
fechamento de toda a mostra seria muito prejudicial ao processo
pedagógico do MAR, já que as exposições são uma ferramenta
importante da Escola do Olhar (CONSELHO, 2014).

Ante o possível problema judicial, o Grupo EmpreZa reiterou a perspectiva de
seu trabalho poético que, na contramão das leis vigentes, tratava do corpo natural e
das questões criadas pela própria sociedade, e por isso, se tratava de algo comum à
sociedade. Foram refutadas as estratégias comuns aos museus de criarem uma sala
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para maiores de idade ou apresentarem os trabalhos de forma a ocuparem o espaço
permitindo seu controle. É evidente que o Grupo EmpreZa esteve ciente de que a
posição poética do Coletivo poderia contrariar as leis governamentais.

Figura 19 Itauçu, 2009. Frame de vídeo. Trabalho exibido em vídeo cuja natureza potencialmente infringiria a
ordem jurídica por conter nudez, violência e automutilação. Fonte: Arquivo pessoal.

Contudo, o compromisso prévio do Grupo EmpreZa com a missão
educacional do MAR desencadeou uma busca por estratégias para que não
houvesse censura na exposição, e que ela apresentasse o trabalho de forma
integral. Inocências à parte, o Coletivo colocou em risco sua primeira grande mostra
individual fora do Estado de Goiás, como ato de resistência poética. Isso gerou um
grande desconforto para o MAR. É necessário esclarecer que, caso a mostra fosse
vetada pelo poder jurídico, não haveria possibilidade alguma de reabertura, e foi sob
estas condições que o Grupo EmpreZa assumiu sua exposição.
Depois de um processo exaustivo de negociações com a instituição, acordos
foram firmados e a exposição foi aberta sob a condição de que apenas dois vídeos,
os mais problemáticos aos olhos jurídicos, fossem desligados na presença do
público infantil. Na entrada da mostra seria ressaltada a advertência: “Conteúdo
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inadequado para menores”. Não houve então, a censura clássica dos museus:
“Conteúdo acessível somente para maiores de 18 anos”, ou algum lugar isolado
para os vídeos que mais parecem os darkrooms contendo pornografia de Sexshop.
Rejeitamos esta solução aos trabalhos em instituições que tratam do corpo e suas
vicissitudes. É preciso pensar, que este tipo de postura reforça ainda mais as
lacunas de discussão do corpo na sociedade, pois se mantém encarcerada a
discussão que se deveria propagar. Reforça-se assim um discurso de apagamento.
O Grupo EmpreZa repudia este tratamento com o corpo natural na arte. Foi uma
experiência de risco para o MAR e para o Coletivo.
É preciso ressaltar que, quando o Grupo EmpreZa se disponibiliza a traçar um
projeto com qualquer instituição, está atento quanto à missão das instituições. Por
isso negociações são necessárias. São esses engendramentos que permitem ao
Coletivo habitar espaços institucionais (e se participou destes espaços é porque se
dispôs a isso), preservando sua natureza de seu trabalho. A radicalidade deve ser
um campo poético e a luta para que este campo seja apresentado segundo sua
força criativa uma insistência.
Para Herkenhoff (2015) o que fica é uma sensação de acertos apesar das
dificuldades, pois as experiências da exposição expandiram-se para o campo
museológico. O Coletivo não desistiu diante das dificuldades, “eu não sei se aquilo
foi um trabalho, viver naquelas circunstâncias não foi uma performance, também
imposta pela fragilidade econômica da situação”.
Obviamente, a solução encontrada de desligar dois televisores eventualmente
falhava pelo grande fluxo de visitantes, e ainda, a maioria dos trabalhos expostos
poderiam ser motivadores suficientes para se avaliar como infração à lei,
ocasionando o encerramento da exposição. A responsabilidade de desligar os
televisores também não era do Coletivo. O que acontecia com frequência era que os
televisores estavam desligados mesmo sem a presença dos menores na sala.
Também não havia, na entrada, o aviso prévio no qual informava o desligamento dos
televisores e garantia ao visitante que se sentisse prejudicado a restituição do valor
do ingresso. Tivemos que insistir para que a placa fosse fixada. Além disso, há o fato
de que a Sala Sua Vez com frequência apresentava propostas com nudez. Mesmo
com o aviso prévio para o museu, que por meio dos seguranças passou a avisar aos
visitantes sobre o conteúdo da sala, era quase impossível o controle devido ao
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grande número de visitantes. Por vezes crianças e adolescentes assistiram a
propostas contendo nudez, com naturalidade, acompanhadas de seus responsáveis.
Tempos depois a iniciativa de desligar os televisores foi abandonada e a exposição
correu sem qualquer tipo de censura a não ser nos Serões Performáticos que
continham os avisos relativos à maioridade.

Figura 20 Atividades na Sala Sua Vez com o coletivo Corpos Informáticos. Foto: Grupo EmpreZa, 2014.

A Sala Sua Vez foi um grande laboratório experimental, e a participação do
público foi intensa: seja na manipulação de objetos dispostos na sala, aproveitando
o espaço para descansar sobre as redes instaladas pela galeria, ou ainda, deixando
suas marcas pelas paredes e mobiliário da sala. Foi como viver um pouco da
experiência caótica descrita no livro Macunaíma, o herói sem nenhum caráter
(2016). Este título, aliás, estava disponível na sala para que os visitantes lessem
enquanto descansavam nas redes. Muito dizia do espírito do Grupo EmpreZa que
sai da roça e se aventura nos grandes centros. Se o mantra do museu foi a arte
como exercício experimental da liberdade evocado por Mário Pedrosa (2015),
certamente ele estaria intrigado com o trabalho desenvolvido na sala. Talvez a maior
energia coletiva da exposição tenha sido o fato dos visitantes deixarem desenhos,
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frases e palavras escritas na sala. Esta ação espontânea por parte dos visitantes
tomou todo o espaço. Começou com um pequeno nome escrito na mesa que
ganhou toda a galeria outrora impecavelmente branca. Era uma praga, que se
alastrava pelo espaço e tinha força autônoma. Trouxe para dentro do museu a
visualidade dos centros urbanos, a dimensão da vida conturbada que se pode notar
nas paredes de qualquer cidade.
A arte contemporânea é essa morada infernal na qual não é mais
Deus quem habita os detalhes, frase de Aby Warburg distorcida pelo
Grupo EmpreZa, que a retoma nas paredes da sala Sua
Vez reescrevendo-a como “o diabo mora nos detalhes”, nos
lembrando que a característica da arte que nos fornecia a medida do
mundo e nos reconciliava com nossa existência talvez nada tenha
mais a dizer para o nosso tempo (MONTEIRO, 2014).

E se a arte for uma morada infernal, a energia dos humanos é estética que a
caracteriza como tal. O inferno em uma sociedade asséptica será uma verdadeira
revolução. E esta continuidade da revolução estética não parte da premissa
Freudiana de que os detalhes condizem com a verdade e por isso não são
desprezíveis? (RANCIÈRE, 2009). Se o diabo mora nos detalhes, o projeto do
Grupo EmpreZa é habitar as pequenas crises do mundo deslocando-se da zona de
conforto.
É preciso ir até o inferno: o caos na sala era produzido pela junção de
energias dos visitantes, do Coletivo, artistas convidados, e principalmente a euforia
das escolas públicas. Muito da música que se tocava no aparelho de som instalado
na sala era atendendo a pedidos. Corriqueiramente, aquele mesmo segurança que
passava o dia inteiro salvaguardando o museu era o mesmo que quando coincidia
sua escala em nossa sala, nos pedia em segredo que tocasse uma antiga música
brega ou sertaneja que fazia parte de suas memórias. O Coletivo foi informado
também, que a escala de educadores em nossa sala era a mais disputada. Era
comum escutar durante a exposição, quando estávamos à paisana, comentários
com a seguinte pergunta: “Você já visitou o inferno?”. Pois se tratava da Sala Sua
Vez.
Foi exatamente essa a morada da desordem, da qual jorravam centenas de
experiências. E como poderia ser diferente? Uma exposição sobre a performance já
seria algo complexo. Uma exposição que trata justamente desta efemeridade da
presença, sem a presença, está fadada à uma mostra documental como é de
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costume. E essa insistência do Grupo EmpreZa em habitar o espaço com a
performance e além disso expor o seu processo criativo, repleto de experimentações
malucas e matéricas, deu-se justamente na tentativa de manter a potência do
acontecimento tão quanto a presença da vida.
A exposição contou ainda com um programa de apresentações do Grupo
EmpreZa de quatro Serões Performáticos, que ocuparam as duas salas expositivas
e apresentavam trabalhos de repertório e trabalhos desenvolvidos durante a
exposição. Os Serões eram criados também a partir das vivências que foram se
desenvolvendo em parceria com os artistas residentes.

Figura 21 Convite do primeiro Serão Performático. Fonte: Grupo EmpreZa, 2014.

O primeiro Serão Performático aconteceu no dia 13 de maio, dia da
inauguração da exposição. Interessante é notar que o MAR, em suas inaugurações
que acontecem no período da manhã, com a abertura do museu, promove uma
espécie de conversa de galeria com os artistas e visitantes e não promovem
coquetéis de abertura ou cerimonial. Foi então oportuno para o Grupo EmpreZa,
desenvolver suas atividades após o expediente do museu. Nesta ocasião o Serão
contou apenas com trabalhos do repertório, pois, estava baseado na ideia
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antropofágica do grupo: corpos distintos realizando performances de antigos corpos
que já não mais pertenciam ao Coletivo ou seus membros mais antigos que
assistiam a outros corpos realizarem performances que apenas eles haviam
apresentado. Foi assim uma espécie de rememoração do legado do Coletivo e
celebração deste Grupo EmpreZa que se nutre dos corpos que por ele passaram.
Uma ressalva é oportuna: comentarei os acontecimentos dos Serões e suas
principais fontes poéticas; os trabalhos, experiências e imagens destes, foram
trabalhados ao longo da tese. Reside nestes breves relatos aqui apresentados o
ancoradouro de onde as experiências surgiram.
O Serão de abertura foi um evento que além de inaugurar a Sala Sua Vez,
vazia até então, demarcou com os corpos o início das atividades da exposição. Para
alguns membros recentes do Coletivo, foi um momento sacrificial de seus corpos
que iam passar por experiências vividas unicamente ao longo da história do grupo.
Seria um voto antropofágico.
O impactante trabalho com o próprio corpo dos artistas, também sob
a dimensão de organismo vivo, é parte da ‘crítica institucional’ do
Grupo EmpreZa ao MAR, inclusive mediante cortes, aflições físicas,
ingestão de fármacos, perigos, queimaduras e presença de sangue.
Para o atendimento e prevenção de problemas houve nessas
ocasiões a presença de enfermeira (CONSELHO, 2014).

A presença de uma enfermeira faz parte do protocolo do Grupo EmpreZa
durante os Serões. Isso se deve aos possíveis danos causados pelos trabalhos, e
também pela responsabilidade para com as instituições que se sentem minimamente
amparadas com a presença de um profissional de saúde.
Durante os Serões, muitos visitantes conversaram com os membros do
Coletivo,

facilmente

reconhecíveis

pelos

trajes

empresariais,

sobre

os

acontecimentos que presenciavam. Muitos convidados desertaram o espaço aos
prantos, outros se encontravam em profunda imersão nos trabalhos. Foi um evento
permeado por espectros da dor, do sacrifício, erotismo, da violência e da catarse.
No dia 13 de maio havia rumores na cidade de que, na mesma data, muito
tempo atrás, o primeiro navio negreiro atracara no Rio de Janeiro. Carregamento:
povos escravizados32. Destino: arredores do porto Mauá, endereço do MAR.
____________
32

Me recuso a usar o termo “escravo”, pois acredito que este termo sugira que os povos foram
predestinados a tal enquanto foram vítimas de uma imposição. Nesse sentido uso a palavra
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Sabemos então, que residíamos curiosamente na zona portuária do Rio de Janeiro,
no bairro da Gamboa, onde se encontra o memorial dos Pretos Novos, um antigo
cemitério dos escravizados encontrado recentemente.
Nesse dia foi promulgada a Lei Áurea: 13 de maio de 1888, extinguindo a
escravização no Brasil. Após o momento da defumação, inauguramos o Serão com
o trabalho Vila Rica (2014). Os performers com cateteres introduzidos na veia
caminharam até uma bacia e deixaram que o sangue corresse livremente. A bacia
continha seixos brancos, que após pisoteados por um performer descalço, acabaram
vermelhos pelo sangue. Aos poucos, foram adicionadas folhas de ouro junto ao
sangue para que após o pisoteio se produzisse uma pintura na parede com o auxílio
dos pés ensanguentados.

Figura 22 Vila Rica, Serão Performático no MAR. Grupo EmpreZa 2014. Foto: Thales Leite, 2014.

No público, uma mulher que conhecia o trabalho, levou uma pedra de origem
africana e nos ofereceu como presente. Era a única pedra de cor preta na bacia.

“escravizado” ou “escravização” mantendo desta forma a imposição de uma condição servil de um
sujeito à outro.
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Estranhamente outra mulher, durante o Serão, agradeceu e pediu desculpas, pois
estava muito emocionada, chorando e não mais poderia assistir ao Serão. Ela já
tinha visto o suficiente, pois era muita “catarse”. Catarse aqui é de domínio popular,
uma palavra para se exprimir e enfrentar a emoção.

Figura 23 Vila Rica, Serão Performático no MAR. Grupo EmpreZa 2014. Foto: Thales Leite, 2014.

Segundo Mário Pedrosa (2015) a forma artística não é do simples domínio da
catarse emocional, quase biofísica, encontrada na modalidade primária de
autoexpressão, visto que não irrompe com este limite. Toda criação artística é
resultante de uma “unidade simbólica com sentido implícito, de ordem sensível” ou
imaginária,

apreendida

de

modo

intuitivo,

de

“uma

forma

que

fatal

e

simultaneamente fere o nosso aparelho perceptivo e o nosso poder intelectivo como
toda revelação” (Ibidem, p. 263). É preciso mais, que o processo tenha rompido a
catarse e atingido uma emoção,
Uma emoção que se exprima segundo certas formas coletivas será
menos intensa e sincera do que outra? [...] São verdadeiras
emoções, mas passam, por sinais corporais – gestos – reconhecíveis
por todos: Todas essas expressões coletivas, simultâneas, de valor
moral e de razão obrigatória dos sentimentos do indivíduo e do grupo
são mais do que simples manifestações, são signos, expressões
inclusivas, em suma, uma linguagem (DIDI – HUBERMAN, 2015a, p.
33 – 34).
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Se a catarse é um processo de purificação, o que o uso da palavra
cotidianamente diz é que se trata de uma emoção como processo de transformação.
Como disse Pedrosa (2015, p. 297), ela é capaz de ferir o aparelho perceptivo. Se
tratando da arte, não há forma criada que não carregue um impacto emocional.
Mesmo sua forma perceptiva primária contém esta potência. A arte imanta a forma
primária de significados permanentes, deslocá-la, sobrepõe-se, a um nível profundo
de significados emocionais.
É a possibilidade da emoção coletiva que imanta a experiência de arte. Em
Vila Rica, a pintura resultante é um amontoado sensorial de nossas emoções, é uma
mancha de sangue que marca as paredes e a história da nação brasileira. É um país
que chora a injustiça e crueldade histórica. Talvez fosse uma tentativa de
rememoração, como ensina Benjamin (2015). A História é agora. Todos ali, ainda
que não derramassem seu sangue, sentiam os odores e escutavam os barulhos das
gotas que caíram no chão, e do pisotear dos seixos quebrando o silêncio sepulcral
dos visitantes. Viveram aquele momento. Tomaram parte daquela experiência.

Figura 24 Descarrego, Serão Performático no MAR. Grupo EmpreZa 2014. Foto: Thales Leite, 2014.

Na mesma ocasião, outra mulher aproximou-se e me perguntou se eu fazia
parte do Coletivo, pois queria conversar comigo naquele momento. Estava
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acontecendo o trabalho Descarrego (2014), no qual o performer tem os cabelos
pregados com grampeador na parede e sua tarefa é arrancá-los com o peso do
corpo. Só assim pode se livrar do aprisionamento.
A mulher quase aos prantos me disse que se sentiu perversa ao assistir o
trabalho. Ela se sentiu sádica porque estava gostando de ver o sofrimento alheio.
Quando ela se deu conta de um possível sadismo me disse que se sentia
“traumatizada” com aquela descoberta. A visitante havia descoberto em si uma
faceta que permanecera oculta. Abriu sua Caixa de Pandora. É uma descoberta que
habita a cisão do olhar. Como observa Didi-Huberman (2015a) a emoção ali quase
se tratava de uma linguagem ou de um turbilhão de signos que habitam os sujeitos
sem o seu conhecimento. Sua descoberta pode ser pavorosa.
Assinalo aqui a visão de uma visitante33 que publicou na página de Facebook
do Grupo EmpreZa sua experiência sobre o primeiro Serão,
Não sou entendida de arte, mas vou arriscar.
‘Eu Como Você’, em uma rápida interpretação, oferece o corpo em
seus limites. Limites traçados na vida social e permeados pelo
trabalho, vivo e morto. Mostra um corpo convertido em ferramenta
para a obra e ação para o processo. "Eu Como Você" sugere, ainda,
os resultados disso: exaustão. Remete ao prazer, à dor, ao erotismo
e à simulação. Não há desejo e o corpo está à venda: na rotina, na
repetição, no sufocamento, na cegueira, nas marcas de sangue e de
pêlos. O corpo é sem fragmentos, na tensão, na elaboração e na
desconstrução. É parte e resquício do debate político
contemporâneo, um tópico frequente nas reflexões do microcosmo.
Assim suponho.
Apesar de acompanhar pouco o Grupo EmpreZa, sempre alimentei
por seus trabalhos uma leve náusea e/ou impaciência. Nesta terça,
ao assistir ao seu "Serão", no Museu de Arte do Rio (MAR), não foi
diferente. Me entediei, não entendi, reformulei, me questionei, tive
vontade de ir embora, fiquei. Ah! Queria mesmo era ver os
conhecidos e conterrâneos (me senti orgulhosa por eles). No
entanto, acabei me deixando afetar. Para quem habita uma cidade
que explode todos os dias, a linguagem tátil faz sentido. As
violências física e simbólica fazem sentido. São flagelos e (auto)
flagelações que remetem às condições nas quais vivemos - ou
insistimos em viver.

É a suposição da visitante justamente um aparato de emoções. Quanta vez
se perde a cabeça? Se arrancam os cabelos? Descarrego (2014), é assim, a
____________
33

A visitante enviou o comentário diretamente para ser publicado no Facebook, na página do Grupo
EmpreZa no dia 16 de maio de 2014.
Disponível em, < https://www.facebook.com/EmpreZaGrupo/posts/767122353322731>. Acesso em 05
ago. 2015.
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vontade de por pra fora todas as crises e emoções mesmo que isso custe caro. O
sufocamento do cotidiano, hora ou outra afligirá o indivíduo, e a confusão e
ambivalência habitarão as emoções. Presencia-se, na experiência estética, o quanto
a vida é imensurável.

Figura 25 Convite do segundo Serão Performático Como Chama. Fonte: Grupo EmpreZa, 2014.

No dia 27 de junho de 2014, o MAR recebeu o segundo Serão Performático.
Como Chama trouxe os embates entre o corpo e o fogo. Seu ritual de abertura foi
organizado por um conjunto de cicerones mascarados. Eram figuras estranhas que
manipulavam explosivos e toda sorte de elementos abrasivos. A abertura do Serão,
que começou fora do museu foi uma estranha mistura de festividade e tensão.
Explosões fortíssimas, círculos de fogo, traques lançados em direção ao público que
saíram correndo e distanciando-se ao serem apreendidos por aquela situação. Os
Mascarados (2014) tramavam uma disputa em chamas: uma estranha figura com
feições bovinas e trajes empresariais, guerreava com outro ser tomado por
vestimentas de couro de boi, por meio de faíscas provocadas por uma palha de aço
em chamas; reviviam as brincadeiras irresponsáveis da infância e da juventude.
Atiravam contra si alguns explosivos, tramaram uma algazarra infernal em meados
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das festividades de São João. Retomavam antigas festividades e brincadeiras
infantis cujo fogo é o fenômeno central. Houve assim uma mistura de brasilidade
festiva e euforia ante o caos vivido.
O uso de fogo nas galerias é parte da ‘critica institucional’ do Grupo
EmpreZa ao MAR e, para enfrentar com toda segurança esta
necessidade do trabalho, o museu teve a consultoria da COPPE, que
é o maior laboratório universitário de engenharia do país. O Grupo
EmpreZa, no pacto respeitado, manteve o fogo no mais absoluto
controle preventivo e preparo para eventual acidente (CONSELHO,
2014).

O que se pensa como crítica pela instituição advém de um provável histórico
de incêndios nas instituições, que durante a história as destruíram. Exemplos destes
fatos não faltam principalmente no Rio de Janeiro, como a tragédia no MAM 34 em
1978, onde se perdeu quase mil obras de nomes como Picasso (1881-1973), TorresGarcía (1874-1949) e Miró (1893-1983), além do incêndio35 em 2009 na casa da
família do artista Hélio Oiticica (1937-1980), que destruiu grande parte das obras lá
armazenadas.
Bachelard (2008) lembra que, ante a contemplação do fogo como fenômeno,
há primeiro o fenômeno pelo fogo, o mais sensível de todos, e que se deve a vigília,
ativá-lo, abrandá-lo. Ao mínimo desvio, o resultado será as cinzas.
Uma visitante me relatou sua experiência: durante a abertura do Serão ficou
emocionada e com o corpo trêmulo, pois aquela estranha situação lembrou uma
experiência “traumática” quando, em uma das frequentes manifestações de 2013, a
tropa de choque do Rio de Janeiro atirou contra os manifestantes balas de borracha
e gás lacrimogênio, enquanto os manifestantes atiravam pedras e rojões contra a
polícia. Coube a ela o desespero por estar imersa naquela situação. As emoções
vividas naquela experiência estavam de volta no Serão.
O relato reporta um mergulho em si a partir da experiência estética. Nela, a
visão e a experimentação de realidades, intensificada pelos sentidos, toca de modo
atroz, exercendo sobre o corpo toda sorte de reações advindas de memórias, ao
ponto de ativar um estado emocional elevado e desestabilizar o corpo,
____________
34

Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/incendio-destroi-quase-todoacervo-do-museu-de-arte-moderna-do-rio-em-1978-10141433>. Acesso em 15 jan. 2016.
35
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/incendio-destroi-obras-do-artista-plastico-heliooiticica-3152090>. Acesso em 15 jan. 2016.
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Até a modernidade, víamos nosso olhar devolvido pela obra de arte,
víamos nessa janela para o mundo a fonte do nosso apaziguamento
e da nossa tranquilidade. Por outro lado, a arte contemporânea
desdobra nosso olhar na distância para nos fazer sair de nós
mesmos. Nesse sair para fora de si, nos lançamos diante do abismo
e experenciamos a total perda de garantias que a arte nos oferecia.
Estar à deriva diante do abismo é a autêntica experiência
contemporânea. Ao participar do trabalho do Grupo nos vemos diante
dessa experiência autêntica, que nos lança em um lugar limítrofe e
não nos deixa sair ilesos (MONTEIRO, 2014).

Figura 26 Happening durante o Serão Como Chama. Foto: Thales Leite, 2014.

As ações daquela noite além de buscarem a relação ancestral da humanidade
com o fogo, por meio de corpos que entravam em contato com chamas ou ainda se
portavam como receptores de blocos de parafina em chamas, apresentou ações
convidativas ao público além de happenings que encerraram as atividades daquela
noite. Segundo o MAR36,
As ações exploraram os estados do fogo, da chama, da luz, em
relação
direta
e
indireta
com
o
corpo,
amálgamas

____________
36

Nota publicada na página do Facebook do MAR, no dia 30 de junho de 2014. Disponível em:
<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.682175965195337.1073741879.359810817431855&typ
e=3>. Acesso em: 26 jun. 2015.
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"antropopyromórficos", corpos comburentes e materiais presentes
em seus repertórios de imagens-ações. O grupo apresentou um
conjunto de ações de seu repertório juntamente com açõesexperimentais que vêm sendo discutidas durante as residências no
MAR e em parceria com o grupo "Nós, Temporários", de Belo
Horizonte.

Um dos happenings37 se tratava de uma espécie de pescaria, na qual o
visitante pescava agulhas inseridas nas costas da performer e levava para casa uma
espécie de memória daqueles acontecimentos. O mais interessante é que esse
trabalho foi dominado por uma emoção coletiva que surpreendeu o Coletivo.
Começou com todos acompanhando a tensão do performer à medida que cada
umas das mais de 40 agulhas foram inseridas em suas costas. Coletivamente,
sentiu-se um alívio a cada agulha recolhida.
Aquela experiência foi sobretudo uma massa de emoções. Começou intensa
e terminou em uma leveza surpreendente. Parecia ser o gozo após uma provação.
Afinal, a ação do público, de forma espontânea, foi a responsável pelo encerramento
do sofrimento. O prêmio adquirido era guardado como uma pequena jóia, como se
imantasse o objeto de uma potência coletiva, da mesma natureza dos grandes
eventos públicos, greves, shows e protestos na qual se afirma a união dos seres.
Mesmo em atividade intensa, o Grupo EmpreZa, devido a questões
financeiras, declarou greve no dia 2 de julho de 2014. A ação de greve consistiu na
interdição da Sala Sua Vez por meio de cadeiras e demais objetos empilhados
formando espécie de barricada. A situação assim permaneceu até que as causas
trabalhistas exigidas pelo Coletivo fossem solucionadas. Neste sentido, o Grupo
EmpreZa transformou a Sala Sua Vez em território autônomo que novamente fugiu
da esfera normativa: pela impossibilidade de qualquer tipo de evento ser realizado
na sala, o que já é um paradoxo, pois se tratava de um evento, o museu ainda
esteve impedido de usar suas próprias dependências. Não era permitida a entrada
de visitantes e foi negociada a permanência dos funcionários. Baseou-se em um
jogo de forças na tentativa de interdição do dispositivo. Ou tornou-se o exemplo mais
próximo de um contradispositivo. Foi, nesse sentido, uma espécie de vírus que não
só habitava um organismo, mas que tentou manipula-lo minimamente.

____________
37

Alguns trabalhos que compõe o Serão Performático não possuem títulos.
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Figura 27 Greve do Grupo EmpreZa no MAR. Interdição da Sala Sua Vez. Foto: Grupo EmpreZa, 2014.

É preciso retomar Pedrosa (2013, p. 29) quando, já em 1947, disse que não
há maior campo de atividade espiritual e combate do que a política, visto que é “a
arte de se tornar conscientes e racionais os grandes movimentos coletivos de
nossos dias”. Ele lembra também que há mais energia em uma greve perdida do
que em uma vigília de trabalho. E não seria mais oportuna a greve, pois o seu
desenvolvimento é a política: enquanto existe a possibilidade de negociação e
diálogo a política é possível. A greve possibilitou assim, que ajustes mínimos
relativos às condições de vivência dos artistas fossem reajustados.
Naquelas condições, fomos uma espécie de operários da arte: largamos
nossos empregos em prol da exposição. O que se exigia eram condições mínimas
de sobrevivência. Um Coletivo com 10 integrantes trouxe muitas demandas na
época da exposição. Os recursos geralmente disponíveis para um único artista são
sempre insuficientes para um Coletivo. Mantê-lo já é utópico, e depende de que
seus membros acreditem nesta utopia. Esta luta é necessária sabendo que não há
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leis que amparem a ocupação do artista. O que precisávamos naquele momento era
de condições básicas de sobrevivência, que se mostravam insuficientes para 10
integrantes, agravadas pela presença dos outros mais de 30 artistas convidados que
foram recebidos ali.
Mário Pedrosa (2015) também habitou esta dimensão, pois sua vida esteve
estritamente ligada à arte e à política. Ajudou inclusive na formação do Partido dos
Trabalhadores (PT): “ele teve um papel de fundamental importância na criação do
nosso partido. Ele acreditava na classe operária possivelmente até mais do que nós,
que fazíamos parte dela” (LULA, 2001, p. 25).
Piquete!38
Pela honestidade no trato com os operários da arte!
O Brasil precisa mudar essa relação!
A regulamentação das responsabilidades e funções: artista não é
produtor, contador, jurídico nem comunicação, não temos que
trabalhar burocraticamente para as instituições! Os departamentos
existem pra isso.
Pela não transferência de encargos e tributações: artista é
trabalhador e deve ser tratado como tal, no CPF com todos direitos
trabalhistas. Não somos empresa!
Pelo pagamento devido de direitos trabalhistas: diárias e salários.
Chega de trabalhar de graça pela projeção, pela "admiração", pelo
reconhecimento ou para "no próximo eu te pago o que você merece"!
Pelo retorno dos 50% de comissão: plano de inserção, vendas.
Participação mínima em feiras e eventos. Disponibilização dos
recursos da galeria para auxiliar a carreira e a produção. Galerista
tem que trabalhar, justificar os 50%!
PCA

O próprio Pedrosa (2015, p. 402) pensa os artistas como “trabalhadores
improdutivos”. A meu ver, seria quase um anti-trabalho que contraria a produtividade
(se pensarmos que a sala do museu estava expondo um possível produto) e o
mercado. O que produzimos ali eram futuros trabalhos e a ativação da sala como
lugar de experimentação. Por sermos artistas e não trabalhadores sob um regime de
contrato não nos foi oferecido contrato de trabalho para cada um dos membros que
os amparasse. Nosso corpo não é obra e por isso não há seguro e verba que os
ampare enquanto tal. Mas esse problema não é privilégio do Grupo EmpreZa ou do
MAR. Em contato com a artista sérvia Marina Abramović, ela relatou que, durante
____________
38

Nota publicada sobre a greve do Grupo EmpreZa por João Angelini em sua página do Facebook no
dia 2 de julho de 2014.
Fonte:<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1433945133559051&set=a.1386958834924348.10
73741828.100008307341723&type=1&theater>. Acesso em 27 jul. 2015.
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sua participação em uma edição da Bienal de Veneza, não havia verba para pagar
seu transporte, ainda que ela fosse realizar a performance. Pedrosa (2015, p. 405)
pensou o artista como produtor independente,
[...] e não mais alienado no seu próprio objeto. O objeto, ou sua obra,
não estaria mais condenado a perdera autenticidade existencial,
reduzida a uma simples existência relativa e referida a outra coisa,
na forma de uma equivalência própria a unir e identificar todos os
objetos e todas as obras à mais abstrata e à mais absoluta das
mercadorias, o dinheiro (Ibidem).

Figura 28 Convite do terceiro Serão Performático, Serão da Rua. A foto do convite é do trabalho Tríptico Matera,
realizado em Brasília no ano de 2012. Fonte: Grupo EmpreZa, 2014.

No dia 12 de julho foi realizado o terceiro Serão Performático, que
concentrou-se no espaço urbano, foi assim chamado de Serão da Rua. Nesta
ocasião, recebemos como convidados o grupo de dança ¿PorQUÁ? e o grupo de
música experimental Vida Seca, ambos de Goiás. Os artistas convidados se
dispuseram a realizar uma performance do Grupo EmpreZa intitulada Tríptico Matera
(2014) que trabalha na relação do corpo com matérias como a terra, carvão e folha
de ouro. Em exercício coletivo cada participante escolheu os materiais com o quais
iam se relacionar e realizar o trabalho. O Grupo EmpreZa, por sua vez participou de
trabalhos

e

experimentações

desses

coletivos.

Simultaneamente

outras

performances e atividades do Grupo EmpreZa aconteciam em lugares distintos da
cidade.
Tríptico Matera (2013) foi realizado nos arredores da Igreja da Candelária,
enquanto o trabalho Arrastão (2009-2014) percorria a Avenida Rio Branco. Desta
experiência surgia a seguinte situação: ambas as ações deixaram os EmpreZários e
120

EmpreZárias completamente sujos, de matérias aglutinadas em seus corpos com
cola no Tríptico Matera (2013), e de sujeira da cidade sobre a vestimenta do
EmpreZário que se arrastou pelas ruas cariocas no trabalho Arrastão (2009-2014).
Estes sujeitos imundos, ao finalizarem o trabalho, ainda percorreram a cidade
causando um estranhamento nos transeuntes. Aos sujeitos imundos que cruzavam
as ruas foram lançados olhares inquietos que tentavam decifrar tal imundice, toda
sorte de provocações lhes eram direcionados. Os transeuntes e até mesmo a polícia
oferecia ajuda ao performer que se arrastava na rua: havia enlouquecido? Seria um
dos tantos burocratas que caminham diariamente na Avenida Rio Branco que tivesse
surtado? Dessa forma a cidade refletia sua própria condição e a exposição mantinha
um calendário de atividades que se estendeu por todo Rio de Janeiro.

Figura 29 Convite do quarto Serão Performático, Cabaret Voltaire. Fonte: Grupo EmpreZa, 2014.

O quarto e último Serão Performático foi realizado no dia 18 de julho,
nomeado Cabaret Voltaire. É uma referência ao clube Cabaret Voltaire que nasceu
em Zurique em 1916 em consonância com o movimento Dada39. Segundo Giulio
Carlo Argan (1992, p. 355), se tratava de um “círculo literário e artístico destituído de
____________
39

Dada não foi uma organização de vanguarda como muitos críticos o mencionam. Se foi um
movimento destituído de programa não deve ser enquadrado nos “ismos” das vanguardas artísticas.
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programa, mas decidido a ironizar e desmistificar todos os valores constituídos da
cultura passada, presente e futura”. O clube funcionava sobretudo como ponto de
encontro Dada (ARGAN, 1992, p. 353). A natureza do trabalho do Grupo EmpreZa
evoca muitas das proposições Dada “[...] propõe uma ação perturbadora, com o fito
de colocar o sistema em crise, voltando contra a sociedade seus próprios
procedimentos ou utilizando de maneira absurda as coisas a que ela atribuía valor
(Ibidem, p. 356)”.
Cabaret Voltaire remonta festas realizadas em Goiânia, onde o
Grupo EmpreZa realizou vários happenings (intervenções
performáticas). A performance CINTADA R$ 1,99 foi realizada pela
primeira vez em um desses eventos, que tinham como inspiração os
encontros organizados pelos dadaístas no início do século passado.
É nessa atmosfera de um espaço autônomo de intervenção artística
que o Grupo EmpreZa realiza o conjunto de ações no dia 18 de julho
(MAR, 2014).

Este toque atroz entre arte e vida retoma o imaginário estético do movimento
Dada que, distintamente das outras correntes artísticas do século XX, buscou
diferentes meios e maneiras de trabalhar com a realidade, contestando
absolutamente todos os tipos de valores estabelecidos, inclusive os valores da arte
(ARGAN, 1992). Pode se valer de quaisquer ferramentas e materiais sem a
pretensão de produzir valor, encarna um nonsense avesso a lógica, pois “o
comportamento do mundo, que pretende ser lógico é insensato, é um nonsense
negativo e letal” (Ibidem).
O Serão trouxe em seu repertório uma esfera de Eros, na qual estiveram
presentes os espectros do erotismo, agressividade, o prazer, a dor e o fetiche.
Abordou uma esfera dos sete pecados capitais, dispondo de cicerones que
incitavam eroticamente o público no decorrer do evento.
Essas frentes além de acompanhar a temática Dada e do movimento Cabaret
Voltaire celebrou os quase 100 anos do movimento. Foi um Cabaret Voltaire ao
modo Grupo EmpreZa, regrado do erotismo à sexualidade, de cintadas que os
visitantes disferiam contra um corpo disposto até os preservativos usados expostos
na entrada de uma espécie de “cabine do amor”. Não se sabe ao certo o que
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aconteceu naquela cabine. Chamada publicada pelo Grupo no Facebook40 dia 14 de
julho de 2014:
[...] será nosso "Serão" mais experimental, onde após um intenso
programa de residências artísticas, completamente aturdidos por
esse longo período de mostra e processo de troca com mais de 30
artistas, o Grupo EmpreZa e vários artistas residentes (entre eles o
coletivo Corpos Informáticos, a porquariana Lu Celestino, o performer
Shima, @s empreZári@s honorários: Fábio Tremonte, Danilo
Bezerra, Cássia Nunes e muitos mais que estarão presentes e
dispostos às mais variadas formas de atuação no processo de
construção e realização de mais um dos nossos "Serões",
apresentarão uma série de ações-happenings, tendo o erotismo e a
pele (em todos os sentidos) como elementos chave de aproximação
entre si.

Dando continuidade ao caráter experimental do calendário da mostra, foi proposto o
diálogo do Grupo EmpreZa com a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de
Janeiro SBPCRJ, durante a programação do Simpósio Calibán de Psicanálise –
Realidades e Ficções, no dia 27 de novembro de 2014. Findada a mostra, foi assim,
um retorno do grupo às atividades do MAR. Desta forma o experimentalismo da
mostra envolveria não só os arredores do museu, mas também o seu calendário.
Para o seminário o Grupo EmpreZa propôs uma ação surpresa, sem aviso
prévio aos participantes. Foi desenvolvido um trabalho que envolveu sangue
humano e ossos de animais.
A apresentação impactante do Grupo EmpreZa sacudiu as certezas e
concepções determinadas a priori. Arte para todo lado, provocando o
sentimento de espanto, beleza e a necessidade de outras narrativas.
Corpos em ação, sangue, corpos nus, empreZários concentrados,
"automatizados" percorrendo o ambiente, páginas escritas com
sangue, páginas arrancadas, mãos incrédulas recebendo a oferta,
livro aos pedaços, mensagens cifradas, páginas deixadas pelo chão
como restos... navalha na carne, um homem aprisionado, destruição
e tantas coisas mais... magia e sensibilidade do trabalho que
mobilizou corações e mentes. Muito obrigada pela noite inesquecível!
Equipe Editorial Calibán e Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio
de Janeiro41

____________
40

Disponível em:
<https://www.facebook.com/EmpreZaGrupo/photos/a.434789126556057.100675.157386274296345/7
99437213424578/?type=1&theater>. Acesso em: 26 jun. 2015.
41
Nota publicada no Facebook no dia 12 de dezembro de 2014 às 14:19. Disponível em:
<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.590025077791068.1073741832.268072163319696&typ
e=3 >. Acesso em 08 jan. 2016.
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Figura 30 Convites do Simpósio Calibán de Psicanálise. Fonte: Arquivo pessoal

Após cerca de um ano da participação no simpósio, o Grupo EmpreZa foi
novamente convidado para participar do Simpósio Calibán de Psicanálise:
Ferramentas do Analista, no dia 01 de outubro de 2015, em uma mesa na qual se
discutiu o tema “a matriz ética”. À mesa, estavam reunidos psicanalistas, artistas e
curadores debatendo questões éticas entre arte, psicanálise e vida. Foi um momento
de suma importância ainda pelo fato de os psicanalistas terem a oportunidade de
comentarem sobre a experiência estética no ano anterior, o que rendeu
curiosíssimos intercruzamentos da experiência estética e da psicanálise, por meio
da principal ferramenta psicanalítica, a fala.
Segundo Herkenhoff (2015) o retorno do Grupo EmpreZa ao museu foi
importante como constatação de um processo aberto que não se encerrou no dia em
que fechou a exposição,
E não está encerrado não é porque o catálogo ainda não foi feito, é
porque a relação faz sentido, ter a possibilidade, ter o diálogo,
conversar, de vir, falar, fazer uma performance, atuar, porque não é
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um museu que vai preenchendo um álbum de figurinha, é um museu
que gosta de ter continuidade nas relações sobretudo aquelas que
mais foram férteis, desafiadoras, que tornam a experiência do museu
algo que a cada dia é diferente do outro. Isso que falávamos desde o
começo, que temos que começar o dia sem saber o que vai
acontecer, eu acho que hoje há muitas situações que agente já sabe
o que vai acontecer e isso é chato, é muito chato.

Certamente a imprevisibilidade dos eventos e suas dificuldades tornaram a
exposição em uma experiência na qual se aprendeu constantemente, que foi preciso
encarar os desafios para que o processo não se perdesse. É assim necessário
analisa-las tais eventos de forma isolada. Os capítulos seguintes dão conta destas
questões.
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2.3 O FLÂNEUR, AS DORES DO CORPO E DA VISÃO
Édipo42 não pôde mais suportar ver o intolerável: não ciente da predestinação
a uma vida trágica, designada a matar seu pai e desposar sua mãe sem que
soubesse do grau parentesco, viu sua vida cair em desgraça. Tebas, a cidade que
reinava, estava assolada por uma praga causada pela presença de um indivíduo
imoral em suas dependências. Após sua miserável jornada, descobriu ser o
responsável por tamanho infortúnio. Ante o desespero de tal descoberta e do
suicídio de sua esposa-mãe, furou os próprios olhos. Sua realidade horrenda custoulhe a visão. Deixou a cidade e a peste cessou. Sentenciou-se à escuridão. Lacerou
seus ouvidos. Desta forma, estaria selado em seu próprio corpo e gozaria da
liberdade, pois nunca mais ouviria ou veria a realidade que se tornara intolerável.
Em sua flânerie, percebeu, sentiu, viu e percorreu o caminho que o levou à tragédia,
desejou, por fim, nunca mais ser visto.
Os olhos, a janela da alma. A visão é parte da apreensão da realidade.
Segundo Pedrosa (2015, p. 74) “a visão é, depois da linguagem, o meio mais
importante de penetração e apreensão da realidade”. Os sentidos impactam o corpo.
Muitas vezes em campo percebi corpos impactados pela visão de corpos
impactados em exibição. Muitos visitantes desviavam o olhar de determinadas
experiências na exposição. Muitas vezes desviei meu olhar das ações que o Grupo
EmpreZa

exibiu:

talvez

fosse

intolerável

entregar-me

totalmente

àquelas

experiências. Talvez, ao fechar os olhos, diante de algumas experiências, ativa-se
algum instinto de preservação, evitando, assim, o arrebatamento pela experiência.
Fechar os olhos é a reação mais comum diante do intolerável (RANCIÈRE, 2012b).
É possível que o arrebatamento de certas experiências custe certa sanidade. É um
mover à exposição. Édipo, o flâneur que se exila, retorna momentaneamente como
se

dissesse,

que

muito

do

intolerável,

daquilo

que

se

deseja

ver,

é

insuportavelmente inerente ao ser.
Durante os dias corridos em campo, foram sempre as emoções de outros
corpos, suas percepções e fenômenos que me encontravam no percurso. Muito do
____________
42

Esta versão de Édipo foi retirada do filme Edipo Re (1967), do diretor italiano Pier Paolo Pasolini
(1922 – 1975).
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trabalho de campo desenvolveu-se a partir do movimento provocado pela emoção
alheia. Posso sugerir que tracei itinerários de emoções. Um flâneur que esbarrava
na multidão. Esses impactos corpóreos durante os trajetos permitiam presenciar,
como um fenômeno comum, a visão inquietar o corpo, que muitas vezes,
provocados pelas obras de arte deliberavam emoções em busca de diálogo. Quase
que os choques que recebi na multidão pudessem indicar toda uma história dos
transeuntes: a pressa, a raiva, o espanto, a gentileza. Feriam o corpo do flâneur.
As emoções que as imagens despertam, pensa Didi-Huberman (2015a, p. 32)
são como fósseis em movimento com uma história muito longa e inconsciente,
“passam por ser gestos que efetuamos sem nos darmos conta de que vêm de muito
longe no tempo”. Punhos cerrados, olhar de espanto, comoção, a negação diante da
experiência, ou o olhar fixo, que encarava os vestígios das obras, como fósseis
passíveis de reconstruir alguma memória. Se partem de uma história longa e
inconsciente, são gestos comuns que sugerem fenômenos. Sobrevive nos viventes
ainda que não se deem conta (Ibidem). Por mais que a natureza de campo fosse
majoritariamente ligada aos limites que o corpo pode suportar, visões que beiravam
o tabu, sua fonte criadora foi sempre os anseios dos próprios seres humanos. Édipo
novamente murmura ao ouvido, que a sabedoria, e precisamente a sabedoria
dionisíaca43, que se alinha a esta pesquisa, “é um horror antinatural, que aquele que
por seu saber precipita a natureza no abismo da destruição há de experimentar em
si próprio a desintegração da natureza” (NIETZSCHE, 1992, p. 65). Há sempre, nas
imagens, fósseis que se desenterrados, são capazes de emoções que beiram a
contestação e destruição daquilo que foi instituído como natural. E se esses gestos
sobrevivem nos seres humanos, é também na adversidade que eles se manifestam.
A apreensão deste itinerário de emoções demandou uma flânerie, que,
sobretudo, compreendesse o tempo e estado dos acontecimentos, permeasse nas
camadas do dispositivo, esbarrasse nos fósseis, pois, o flâneur, “deixava de bom
grado que elas lhe ditassem o ritmo da passada. Se dependesse dele, o progresso
teria de aprender esse passo” (BENJAMIN, 2015, p. 56). Isto é compreender o
tempo próprio dos acontecimentos, para isso é preciso se perder na multidão. É
____________
43

Os primórdios do teatro grego (lugar onde se vê) estão nas celebrações para Dioniso. Sua
arquitetura foi projetada garantindo ao público uma boa acústica e visão abrangente. Muito da
sabedoria dionisíaca no teatro evocava as questões de maior sensibilidade de uma sociedade, seus
tabus.
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compreender que a conjunção de elementos de um dispositivo se desnuda em sua
própria medida. Caso contrário, todo exercício estaria fadado à verificação de
emoções próprias. O flâneur, em sua errância, se perde na multidão de
possibilidades para ser impactado por uma emoção e tropeçar em fósseis como
verdadeiras Caixas de Pandora.
E se é preciso manifestar as emoções, dá-se ao fato de que todo o grupo as
compreende. É uma simbólica que precisa se manifestar aos outros porque é
preciso manifestar a outros. A emoção sem endereço não será uma moção, um
movimento, “mas apenas uma espécie de quisto morto no interior de nós próprios.
Não será mais, afinal, uma emoção” (DIDI-HUBERMAN, 2015a, p. 34, grifos nosso).
Essa capacidade de moção, de colocar energias em movimento, arrebata o
flâneur e é fundante em sua experiência. Ele é um sujeito do culto ao ócio,
abandonado na multidão, que se entrega à mesma situação da mercadoria exposta,
que vibra em meio aos compradores, e que, atuando sobre ele, o penetra e o
embala nesse mesmo transe (BENJAMIN, 2015). Se partilham da mesma situação é
porque ambos estão perdidos na multidão. Mas seu itinerário é sempre provisório,
pois é ciente que as coisas se esquivam e se transformam em outras tão instáveis
quanto as primeiras, e justamente no instante da alegorização das coisas, ele se
perde e é alegorizado, torna-se também, mercadoria (ROUANET, 2008). Não são as
emoções expostas, capazes da moção coletiva, aquilo capaz de tomar o flâneur em
seu exercício? Ao flâneur, restam os destroços.
A distração do flâneur permite que seus sentidos se ajustem a cada
descoberta. Em O’ Doherty (2002, p. 54), a partir dos cenários de percepção da
performance e Body Art em meados dos anos 1970, época em que muitos trabalhos
radicais de experimentação com o corpo foram produzidos, é possível pensar o
trânsito entre o corpo e os sentidos uma vez que elas não provocavam somente
experiências visuais. O que era apreendido pelo olho necessitava de melhor
verificação, dada a possibilidade tridimensional da obra. É assim que o imediatismo
do olho levava o corpo ao redor do objeto desencadeando um fluxo de reações entre
a verificação dos fatos e a sensação corporal. Mútua cooperação entre olho e
espectador. O olho ativa o corpo como um coletor de dados. “Há um tráfego intenso
nos dois sentidos dessa rodovia sensorial – entre a sensação conceituada e o
conceito efetivado”. Neste tráfego, encontra-se o flâneur.
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Ao olhar “uma obra de arte (olhando para nós mesmos olhando), qualquer
certeza sobre o que estava ‘lá’ é destruída pelas incertezas do processo de
percepção” (O’ DOHERTY, 2002, p. 67). A riqueza da experiência é o momento em
que uma nova possibilidade se abre por meio do tráfego sensorial. Neste processo,
a visão é um dos sentidos responsáveis por ativar um intenso fluxo de conexões. Dai
tantos estudos sobre as imagens, visualidades, sobre o que é visível, além da
admirável capacidade de renovação dos sentidos diante destas experiências, pois, a
arte “[...] constitui um sistema significativo próprio, que está tão longe de se esgotar
na função de desvendamento das similitudes espaço-temporais, como a linguagem
em sua função de revelar as correspondências supra-sensíveis” (ROUANET, 2008,
p. 127). Reitera a força da experiência estética como um terreno sempre novo, que
se renova constantemente, imponderável,
Na verdade me lembrou uma criança na Bienal de São Paulo, que
olhou para o quadro da execução de Tiradentes44 esquartejado e
com os pedaços ali reunidos, e essa criança olhou e disse: “É o
mapa do Brasil!”. Eu nunca tinha percebido isso, que os pedaços de
Tiradentes estavam organizados a grosso modo, com o formato do
Brasil sem o Acre, porque o Acre ainda não estava anexado ao
Brasil. Essa ideia no qual a arte se abre como um significante para
que o outro projete significados, é imponderável e não se consegue
mapear, porque vai depender da imponderabilidade que cada um traz
e constrói (HERKENHOFF, 2015).

O itinerário do flâneur é na imponderabilidade coletiva. Os fenômenos que
percebe podem ser pequenos encontros do imponderável coletivo. Foram as escolas
que visitavam o espaço expositivo que me mostraram a potência da relação das
experiências visuais na formação dos indivíduos. Pude perceber em campo o
comportamento inquietante das crianças, que, diante de imagens de corpos em
crise, mantinham relações de reconhecimento de si, do corpo, das adversidades da
infância que muito dialogavam com as obras. Também pude perceber um cotidiano
muitas vezes tomado pela violência. Quando as marcas de sangue na parede e no
chão do museu refletiam muito do lugar em que viviam, retomavam seus cotidianos.
Tenho a mesma impressão de Didi-Huberman (2015a), que imagens são como
cristais que concentram muitas coisas como gestos antigos e expressões coletivas
das emoções que cortam a história, cada imagem é muito mais rica do que tudo que
se pode dizer durante uma hora.
____________
44

Tiradentes Supliciado, 1893, pintura de Pedro Américo, (1843-1905).
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Talvez Édipo tenha sido um exemplo de flâneur que, em sua triste jornada, foi
consumido por sua experiência, juntou fragmentos até ser soterrado por sua própria
tragédia. Em sua errância, não pode suportar o que viu. Possivelmente, a penitência
do flâneur é ser sepultado pelos destroços que vai coletando, pois sua ociosidade o
acaba destinando a becos sem saída, pontos esquecidos como segredos
guardados, justamente pela delicadeza de seus acontecimentos. Tanto quanto o
espectador, pode ser “testemunha de certa selvageria existencial do pensamento”,
onde “o saber não se define como ato subjetivo de apreensão de uma ideia”, ou
seja, na movimentação de um estímulo por outro estímulo, “mas como um
determinado afeto, uma paixão, ou mesmo uma enfermidade do vivente”
(RANCIÈRE, 2009, p. 26). Sendo assim, esta selvageria existencial do pensamento,
pode localizar uma selvageria intrínseca ao humano, fonte de tantas atrocidades,
sua própria tragédia que por fim o consumiria. É o artista, (e também a figura do
flâneur) esse coletor dos fragmentos mundanos, que devolve a significância dos
detalhes insignificantes, cuja imersão na topografia, “no caos de uma exposição de
mercadorias ou de detritos, ele reconhece os elementos de uma mitologia. E nas
figuras dessa mitologia, ele dá a conhecer a história verdadeira de uma sociedade,
de um tempo, de uma coletividade” [...] (Ibidem, p. 36), e este conhecimento, a
muitos, é insuportável.
Há que se atentar a esta selvageria existencial do pensamento: esse
conhecimento muitas vezes insuportável atinge o corpo como golpes, têm um preço
a ser pago. É como um duelo do qual resultam ferimentos profundos repletos de
histórias de emoções, como fósseis, cicatrizes. Em Risca Faca (2014), o Grupo
EmpreZa apresentou ao público um duelo entre dois homens, que, sobre um couro
de boi, desferiam cortes de faca em seus próprios corpos à medida que o outro o
desafiava com um novo corte. Inutilizavam a função do duelo. Neste trabalho que
duraria até a situação ficar insuportável para um dos performers, a emoção dos
espectadores aumentava à medida que cada corte era desferido contra o corpo. A
curiosidade e euforia na descoberta do vencedor do duelo foram transformadas em
comoção à medida que se percebia o exercício inútil de bravura. O desafio ao
próximo custava uma nova cicatriz. Talvez sobrasse apenas uma selvageria
existencial.
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Figura 31 Risca Faca, Serão Performático Grupo EmpreZa, MAR, 2014. Foto: Thales Leite, 2014.

Na performance, a cada novo corte, a descoberta parecia ficar cada vez mais
insuportável para o espectador. Suas faces perplexas, apreensivas, pareciam
demostrar certa impotência diante da tragédia anunciada. A ação apontava para um
grau de selvageria do pensamento no qual os seres humanos são os senhores de
suas próprias tragédias, e essa crueza dos fatos pode ser insuportável aos olhos
justamente pela clarividência de sua natureza. O trabalho acabou em meio a uma
espécie de moção dos espectadores que insistiam pelo final da performance, que
gritavam pelo fim do trabalho. Não é essa uma moção diante da experiência
estética, o tráfego sensorial, das emoções capazes de mobilizar o corpo do outro a
ponto de me envolver, justamente pela capacidade de se portar no lugar do outro a
partir das próprias experiências? A essa selvageria existencial do pensamento se
pode nomear ainda, aquilo que há de mais insuportável ao reconhecimento de si no
outro.
É nesta moção, como uma camada profunda da experiência estética
apreendida no dispositivo que vaga o flâneur, cuja distração é arrebatada. Benjamin
(2015, p. 71) aponta que o triunfo do flâneur é o olhar não fadado ao observador,
que se torna um detetive amador, ou ao curioso, cuja individualidade se perde no
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mundo exterior, torna-se multidão. Há nesta errância, um indivíduo dotado de
saberes atingido por outros, pois, se a experiência do outro acabasse por consumilo, como trataria de suas próprias experiências?

Figura 32 Risca Faca, Serão Performático Grupo EmpreZa, MAR, 2014. Foto: Thales Leite, 2014.

A pesquisa é, sempre, um ponto de vista. O flâneur, apesar de defender sua
integridade do passante, depende dela para existir socialmente, através dela vê o
mundo, recorre às memórias que encontra em seu preâmbulo, além de seu próprio
passado, pois sua capacidade de narrar, está ligada ao que ouviu da cidade
(ROUANET, 2008). Sua incumbência é a errância, “passeio sem direção aparente,
que, no entanto acaba levando a pontos precisos, sempre provisórios: olhar atento,
mas não desmistificador, pois a cidade é véu, e só velada ela se revela” (ROUANET,
2008, p. 10). O flâneur certamente teria também seu corpo repleto cicatrizes, pois
muitas vezes esbarra com violência na multidão. Em sua deriva, seu corpo seria,
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todavia, afligido em campo. Muitas moções tem a intensidade de cortes. Cada
moção lhe provocaria uma incisão, para que no fim de sua jornada, pudesse
rememorar as cicatrizes.
Analisando as cicatrizes, é possível rememorar as incisões. É assim esta
pesquisa, um corpo repleto de cicatrizes, repleto de memórias, emoções, de
fenômenos incisivos. Desta forma, o distanciamento desta pesquisa, cerca de um
ano após a flânerie, foi fator central para o recorte e escolhas tomadas neste
trabalho. Este tempo de cicatrização permitiu à pesquisa que as experiências de
campo se desenvolvessem enquanto narrativa. Acredito que o imediatismo e a
tensão dos acontecimentos teriam minado a pesquisa por excesso de fricção ante a
análise das feridas ainda abertas, não só no corpo do flâneur, mas também no
dispositivo e no corpo do museu. É que os dados coletados e usados nesta pesquisa
dialogam com pressupostos da fenomenologia inseridos em um paradoxo da
percepção: da imanência “posto que o percebido não poderia ser estranho àquele
que percebe” e a transcendência, “posto que comporta sempre uma além do que
está imediatamente dado” (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 48).
A emoção não diz eu, tendo em vista que o inconsciente é mais profundo e
transversal do que a pequenez do eu. A sociedade, à minha volta, é mais profunda
do que o individual. Bem ou mal, aquele que se comove expõe-se aos outros. Deste
mote, os sociólogos e etnólogos relatam fenômenos comuns a toda sociedade, que
atingem toda a gente (DIDI-HUBERMAN, 2015a). Essas emoções enquanto
fenômenos certamente atingiram o flâneur. Ora, muitas crianças participavam de um
cotidiano do Rio de Janeiro e mergulhavam no trabalho do Grupo EmpreZa de forma
intensa, por vezes carregada de humor para tratar do corpo nu ou dos dejetos
apresentados na exposição, coisa que, constantemente inquietava os docentes que
levavam as suas turmas para visitarem o MAR. Reside, nesse humor das crianças,
um importante fenômeno que acompanha a vida adulta. Pode ser pensado com a
disjunção em Freud, uma dissociação entre o afeto e a representação, na qual
certas emoções atingem os indivíduos sem que se saiba ao certo reconhecê-las ou
compreendê-las, embora o ocupe de forma extrema (DIDI-HUBERMAN, 2015a). É
constatação suficiente para analisar com cuidado aquela pequena cicatriz que
carrega o flâneur. “Tente apagar um trauma”, estava escrito em uma das paredes da
exposição e nos faz pensar sob as dificuldades de conciliação entre nossas
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memórias e emoções, e, “talvez nos lembre que essa estranheza nos é constitutiva
e que, além disso, só chegamos a nos assumir como sujeitos onde fixamos as faltas,
as lacunas e os vazios, aquilo que não se encontra em nós mesmos” (MONTEIRO,
2014).
Em uma das várias visitas educativas que fiz, uma especialmente impactou
meu corpo. Uma professora me pediu para ter pudor com minha fala para que ela
não agravasse ainda mais o cotidiano violento daquelas crianças residentes em um
morro em processo de “pacificação”, pois haviam passado por uma semana difícil.
Fui tomado por uma incapacidade de reação quando me deparei diante das imagens
e dos alunos. “A sentença ‘Tente apagar um trauma’ nos convida a constatar que é
impossível nos livrar de nossas próprias feridas, senão transformando-as em outra
coisa” (MONTEIRO, 2014). Havia sangue nas paredes do museu, rastros e marcas
deixadas pelo corpo, além de imagens de indivíduos em crise. O que eu poderia
dizer ali, que, aqueles sujeitos já não tivessem conhecimento? Não é a violência um
fenômeno do cotidiano carioca? As emoções dos sujeitos naquele espaço, já não
seriam uma forma de se trabalhar com suas feridas? Talvez. Naquele momento não
pude agir, fui tomado por uma emoção. Os alunos perceberam e continuaram o
trabalho educativo a partir de suas experiências, me envolveram em uma moção. “A
arte é essa possibilidade aberta para que nos tornemos senhores do que ainda não
somos, de que nos apossemos de nossos próprios traumas não para esquecê-los e
negá-los, mas para transfigurá-los em algo positivo” (Ibidem).
É bem provável que o choque tenha se tornado realidade recorrente, o que
acaba provocando uma nova sensibilidade focada na neutralização do choque em
sua elaboração, contrastando com uma sensibilidade tradicional que designava uma
defesa pela consciência e que pela memória podia também “evocar as experiências
sedimentadas em seu próprio passado e na tradição coletiva”. Para Rouanet (2008,
p. 46) no cotidiano atual, o indivíduo está exposto aos choques da multidão na qual
abre seu caminho com gestos convulsivos, “como um esgrimista, distribuindo
estocadas, como choques, sem os quais a cidade não seria transitável. A
sobrevivência, na cidade, exige uma atenção superaguçada, a fim de afastar as
ameaças múltiplas a que está o sujeito passante”. Não é essa “experiência do
choque” que descreve Rouanet (2008, p. 46) uma tônica do cotidiano? Basta
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perceber o contexto social imerso neste choque ao observar as emoções dos
transeuntes durante uma caminhada nos grandes centros urbanos.
Perceber é uma experiência também de alteridade, pois imerso em um
grande evento e estrutura, nada tive a comprovar, pois, a problemática do outro me
incide enquanto sujeitos que compartilham do mesmo espaço. “É preciso que pela
percepção do outro eu me ache colocado em relação com um outro eu que esteja
em princípio aberto às mesmas verdades que eu, em relação com o mesmo ser que
eu” (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 50-51). E como pode ser diferente se este trabalho
busca uma discussão política da contemporaneidade? É perceber que o corpo do
outro, com suas condutas, me proporciona uma nova objetividade através de suas
questões, pois,
do fundo de minha subjetividade vejo aparecer uma outra
subjetividade investida de direitos iguais, porque no meu campo
perceptivo se esboça a conduta do outro, um comportamento que eu
compreendo, a palavra do outro, um pensamento que eu abraço e de
que aquele outro, nascido no meio de meus fenômenos, se apropria,
tratando-o segundo as condutas típicas de que eu próprio tenha a
experiência (Ibidem, p. 51).

É da tradição científica a manipulação das coisas do mundo, a criação de
suas estruturas e definições, sua designação como status de objeto, mas, esta
mesma ciência “renuncia habitá-las” (Ibidem, 2013, p. 15). Como é possível incidir
sobre a vida nua sem habitá-la? Viver não é estar à deriva da vida? Pesquisar o
cotidiano não reside sobre esta prerrogativa? Seria a “opacidade do mundo”
(Ibidem), a vida pulsante de um corpo impactado aquilo que a ciência clássica
dificilmente consegue habitar? O corpo impactado como posicionamento de
pesquisa porventura reside na ideia de que a “prática construtiva se considera e se
apresenta como autônoma, e o pensamento se reduz deliberadamente ao conjunto
das técnicas de tomada ou de captação que ele inventa” (Ibidem). É refletir sobre a
colisão, tatear a cicatriz, rememorar o instante incisivo da experiência, e buscar,
sobretudo, as reverberações e fatores que contribuíram para aquele acontecimento
ou “fenômenos altamente ‘trabalhados’, os quais nossos aparelhos antes produzem
do que registram” (Ibidem, p. 16).
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Figura 33 Risca Faca, Serão Performático Grupo EmpreZa, MAR, 2014. Foto: Thales Leite, 2014.

Durante a performance, cada risco deixado pela faca no corpo do flâneur
carregava uma moção. São itinerários gravados no corpo que reagiam à intensidade
das emoções durante o trabalho. Carregado de emoções, proporciona um
movimento que se auto questiona, que duvida de si, que considera a errância como
parte da vida. É o movimento do gradiente como uma rede lançada ao mar ao sabor
dos acontecimentos (MERLEAU-PONTY, 1990,). O flâneur se insere no campo dos
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estudos visuais, ciente de que a cada novo projeto de pesquisa se exigem novas
metodologias45 e frentes dispostas a auxiliar o trabalho do pesquisador.
De certo não é possível que o flâneur absorva todas as experiências com
distinta clareza. Ele trabalha com o aparato destas percepções “mesmo no caso em
que a natureza dos ferimentos favorece particularmente a localização das lesões
[...]”, ressalta Merleau-Ponty (1990, p. 20) a respeito de frentes fisiológicas como
ferimentos à bala ou pequenas explosões, “deve-se observar que a conjetura vai
sempre das perturbações sensoriais ou psíquicas observáveis para as localizações
apenas presumidas”. Presumidas porque se trata de todo um aparato da percepção
e conjetura dos fatos, foram observados e colhidos buscando sua sistematização
enquanto frentes possíveis de pesquisa.
Se o flâneur caminha por itinerários freudianos e da fenomenologia, é devido
às descobertas de sua errância. Contudo são descobertas de campo. A
fenomenologia deve-se à percepção do mar de emoções pelo qual o flâneur estava
imerso. A psicanálise, pelos diversos pontos de encontros para com as experiências
estéticas no campo. A possibilidade do visível e do invisível, do que é gesto e do que
é secreto. Merleau-Ponty trata como uma abertura o acontecimento afetivo da
emoção, um conhecimento sensível e de transformação ativa. Freud com a
psicanálise descobre que as emoções sufocam sem que se tenha conhecimento de
sua causa, sem que se possa representar, é um movimento que está dentro e fora
do indivíduo (DIDI-HUBERMAN, 2015a). Pelo menos essas duas frentes chamaram
a atenção do flâneur em campo: a expansão das emoções, como uma espécie de
gradiente que irradiava com a presença dos visitantes na exposição ou até mesmo a
contenção de uma emoção, uma tentativa de sufocá-la para que ela não se
expanda, a força dos gestos como possibilidades de transformação ativa em
Merleau-Ponty; Em outra via, está a postura dos psicanalistas ao vivenciarem uma
experiência estética sem a possibilidade de diálogo imediato senão a própria
experiência. Durante a performance, muitos se portaram justamente como analistas,
como aqueles que ouvem a experiência e se distanciam das emoções. Um ano após
a performance, ocorreu uma mesa de discussão entre os performers e os
psicanalistas. Surpreendentemente, os analistas encontraram naquele espaço um
____________
45

O livro de Gillian Rose Visual Methodologies (2001) foi uma importante ferramenta reflexiva para
este trabalho uma vez que a autora é aberta em seus estudos à metodologias que por vezes traçam
caminhos entrelaçados mas com endereços distintos.
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lugar para falar não só de suas emoções, mas de sua incapacidade de reação diante
do trabalho, fato que faz emergir a perspicácia do pensamento freudiano. Uma das
questões pertinentes aos analistas foi justamente sua condição, o que se passa com
suas próprias emoções diante das emoções dos outros.
Não se trata de trabalhar a partir do sujeito que interpreta ou ordena uma
matéria sensível, pois é preciso compreender que a matéria é prenhe de sua forma e
que não se adequa a lei ideal do sujeito que percebe (MERLEAU-PONTY, 1990,
p.42). É assim que neste trabalho, o corpo atingido em campo traz o pressuposto da
dualidade do ser como condição de pesquisa. O flâneur compreende assim, que
toda percepção tem seu lugar no mundo, de forma mais experimentada do que
explicitada,
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imponderabilidade (Ibidem). Cabe ao flâneur a rememoração.
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3
ARTE E OS LIMITES DA LIBERDADE
O GOVERNO COMO ARTISTA
1
Na construção de palácios e estádios
Gasta-se muito dinheiro. Nisso
O governo se parece com o jovem artista que
Não teme a fome, quando se trata
De tornar seu nome famoso. No entanto
A fome que o governo não teme
É a fome dos outros, ou seja
Do povo.
2
Assim como o artista
O governo dispõe de poderes sobrenaturais
Sem que lhe digam algo
Sabe de tudo. O que sabe fazer
Não aprendeu. Nada aprendeu.
Sua formação tem falhas, entretanto
É magicamente capaz
De em tudo interferir, tudo determinar
Também o que não compreende.
3
Um artista pode, como se sabe, ser um tolo e no entanto
Ser um grande artista. Também nisso
O governo parece um artista. Dizem de Rembrandt
Que ele não pintava de outra maneira, se tivesse nascido sem mãos
Assim também pode-se dizer do governo
Que não governaria de outro modo
Tivesse nascido sem cabeça
4
Espantoso no artista
É o dom da invenção. Quando ouvimos o governo
Descrevendo a situação, dizemos
Como inventa! Pela economia
O artista tem apenas desprezo, e bem assim
É notório como o governo despreza a economia. Naturalmente
Ele tem alguns ricos patronos. E como todo o artista
Vive do dinheiro que arrecada.
Brecht (2012, p. 203 – 204)
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Figura 34 Serão Performático Como Chama. Grupo EmpreZa, MAR, 2014. Foto: Thales Leite, 2014.
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O fogo exerce um verdadeiro fascínio. Como fenômeno, habita um limiar cuja
potência é a devastação e o devaneio. Sabe-se o quanto as crianças são entregues
ao encantamento do fenômeno, é preciso sempre adverti-las. Os adultos que
compreendem sua potência muitas vezes atuam no campo da prudência. Se o fogo
consome é devido sua natureza, tais quais as imagens e as emoções. Sufocam,
intoxicam, carbonizam. O preço da experiência poderá ser um punhado de cinzas.
Didi-Huberman (2015b, p. 297) sintetiza tal consumação: “as imagens fazem parte
daquilo que os pobres mortais inventaram para inscrever os seus tremores (de
desejos ou de temor) e as suas próprias consumações”.
E se esta experiência foi a do museu, é preciso estar ciente do processo de
sobrevivência pelo qual passaram toda sorte de arquivo. Escaparam de
devastações, de incêndios. Muitos não sobreviveram, restaram apenas as cinzas.
Quantos não foram pelo fogo consumidos, e com eles tantas histórias, tantas
controvérsias?
Considerando uma arqueologia dos arquivos, é preciso ter ciência de sua
formação em lacunas, muitas vezes resulta de censuras deliberadas ou
inconscientes de toda sorte de apagamentos. O aspecto cinzento do arquivo não
está submetido somente ao tempo, senão pelas cinzas do que ardeu em seu redor,
para que desta forma se depare com a memória do fogo em cada página
sobrevivente. Ali poderemos experimentar, segundo, Benjamin a barbárie dos
documentos de cultura (DIDI-HUBERMAN, 2015b). Benjamin (2015) é o anjo vidrado
na destruição. Sabe que muitas imagens sobreviventes, dominantes, ocultam as
catástrofes. Mas o que ele percebe são os destroços, as cinzas que deveriam
preencher as lacunas. Se o progresso não o contivesse, provavelmente completaria
o arquivo e apresentaria uma história a contrapelo, com muitas lacunas preenchidas.
Mas o que teria feito, se o anjo mirasse, em chamas, o arquivo sobrevivente?
Notaria uma possibilidade de renascimento da história, como uma fênix pelo fogo?
O cheiro era de parafina em combustão, querosene e papel queimado. Um
leve aroma de pinga forte hora ou outra pairava no ar. Algumas brasas ardiam sobre
o piso de madeira do MAR. Naquela noite acontecia o Serão Performático Como
Chama (2014), no qual os trabalhos evocaram a presença do fogo. Alguém do
público aproveitou aquela possível contravenção, acendeu um cigarro e logo o
apagou, mesmo não sendo advertido. Tinha testado alguns limites.
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Um performer caminhava pela sala do museu (iluminada apenas pelas
chamas oriundas dos trabalhos) incendiando páginas de um livro de história da arte.
Tinha sobre sua cabeça um capacete de parafina com pavios em chamas. Ao passo
de sua lenta caminhada, a parafina escorria sobre sua roupa e marcava o piso.
Enquanto andava, rasgava as páginas do livro que continha imagens dos grandes
mestres das artes e as incendiava. Deixava que as imagens em combustão caíssem
sobre o piso museu. Foram carbonizadas, desapareceram. Os visitantes,
agachados,

acompanhavam

as

imagens

dissiparem-se.

Uma

emoção.

Provavelmente reconheceram nos resquícios das imagens parte da história da arte.
Uma memória. A história no livro ficava cada vez mais incompleta. Uma lacuna. O
arquivo se desfazia. O performer queimou Velásquez e suas meninas. Incinerou os
gênios. Os funcionários do museu observaram apreensivos. Pessoas indignadas.
Talvez tenha o ato de dar cabo aos mestres da arte, justamente dentro da instituição,
considerado uma afronta. Ou as memórias das devastações pelo fogo nas
instituições tenham vindo à tona: bibliotecas incendiadas, coleções perdidas,
museus destruídos, o conhecimento e cultura incinerados, casos corriqueiros ao Rio
de Janeiro. As performances do Serão colocaram em risco o seguro contra incêndio
do museu.
Mas havia entre o público o fascínio pelo fogo: estavam hipnotizados pelas
chamas, num silêncio sepulcral. Ouvia-se o movimento das labaredas. Encantados
como as crianças, observavam apreensivos, a parafina derramar e queimar o corpo
dos performers. Ouviam-se alguns grunhidos. Habitavam o limiar entre o devaneio e
o perigo. Os brigadistas observavam cada chama até que se esvaíssem, e o risco,
de uma vez por todas cessasse.
É provável que o inconsciente tenha ativado o fenômeno do fogo como um
objeto de interdição geral, visto que seu conhecimento primário é que não se deve
tocá-lo, como aponta Bachelard (2008). Ao longo do crescimento da criança, o tapa
é substituído pela voz colérica, que por sua vez é substituído pelo perigo de
incêndio, gerando as inibições, uma interdição social. O fogo torna-se perigo. Gerase assim uma desobediência engenhosa, onde a criança, como um pequeno
Prometeu, quer fazer como seu pai: controlar o fogo, ou superá-lo. Dessa forma
rouba fósforos. Quer saber tanto quanto os pais, superar os mestres, dominar o
fogo, um complexo de Prometeu.
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Como Chama (2014), naquela ocasião, para além de uma desobediência
engenhosa por habitar uma instituição, não só roubou fósforos, mas os acendeu e
colocou em risco o dispositivo e seus mecanismos. Excedeu ou abdicou-se da
superação de seus mestres, não sabemos. Experimentou-se no Serão, a constante
ameaça de que uma chama descuidada pudesse incinerar não somente o livro, mas
todo o MAR e sua recente história.

Figura 35 Como Chama. Serão Performático Grupo EmpreZa, MAR, 2014. Foto: Thales Leite, 2014.

Prometeu, cuja saga apresenta Pandora, é figura que situa jogos de astúcias
que fazem parte do cotidiano, entre povo e política, entre sujeitos e instituições.
Quantas vezes esses jogos são caros? Ao artista pode-lhe custar a carreira que
tanto preza em construir, e pela qual geralmente corre o menor risco possível.
Instalar-se em relações de poder ou “pensar num poder é não somente servir-se
dele, mas, sobretudo abusar dele” (BACHELARD, 2008, p.117). E não é o fogo, um
poder do qual se pode abusar, visto tantas vezes como princípio de vida e também
de desastres? Em outra medida, é um fenômeno capaz das mais belas experiências.
Habita um limite tênue entre vida e morte que a arte insiste em visitar.
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Talvez a iminência do risco tenha sido a grande tônica do Serão. Até onde os
artistas são capazes de se arriscarem para que suas obras sejam feitas? É certo
que durante o Serão havia um plano de incêndio que garantisse a integridade do
público e do museu diante de qualquer risco. Foi uma ação coletiva para que o risco
e todas as suas interdições não sacrificassem a obra. Diante do “Não!” prévio,
inibidor, referente ao fogo nas instituições, houve um processo intenso de
negociações para que o trabalho acontecesse, e assim, sua natureza não fosse
minada pela burocracia e prevenção. E os próprios embates que aconteciam para
viabilizar o trabalho se tornavam parte da obra e aumentava a tensão. Se o artista
muitas vezes for um tolo, como ensina a poesia de Brecht (2012), que seja para
insistir em seu trabalho e atuar não só como artista, mas também como governo.
Mas governo da integridade de sua obra. Cada artista que pague o preço que achar
justo. Mas que seja ciente de habitar um sistema formatado e com ele negociar.
Habitar a própria ambiguidade de permanecer em uma instituição. Estar ciente deste
paradoxo. É preciso compreender que essa possibilidade experimental chamada Eu
Como Você começou a ser pensada em uma aposta anterior a inauguração do MAR.
Aposta esta, que por ironia do destino, chamou-se Contra - pensamento Selvagem.
Entre 23 de outubro e 23 de dezembro de 2011, o Itaú Cultural de São Paulo,
sediou uma mostra de artes visuais chamada Caos e Efeito46. O curador Paulo
Herkenhoff, diretor cultural do MAR na ocasião desta pesquisa, tomou frente com um
recorte expográfico para a exposição, intitulada Contra – pensamento Selvagem, no
qual o Grupo EmpreZa foi um dos artistas convidados. A mostra ainda contava com
outros curadores e assistentes, que expuseram recortes diversos da produção
contemporânea da arte brasileira, cada qual sob um viés específico de pensamento.
____________
46

Muito se fala sobre o papel do curador ou a moda dos curadores que assumem o papel de um
artista ou curador-artista. Ciente desta linha crítica, o esforço neste trabalho é embrenhar na
experimentação da arte deixando as discussões dos curadores como os novos pseudo – artistas para
as frentes teóricas que permeiam tais áreas de discussão. Neste texto, tais questões emergirão
apenas como pontos de provocações indelicados. O curador aqui é essa figura que transita com
poder e pelos poderes institucionais.
Um dia compreendi que a arte era o que tornava minha vida possível. Não sendo artista, eu poderia
usufruir desta possibilidade de vida no contato com a arte, em uma entrega a arte, e isso é o que rege
minha vida. Rege as reações mais brutais quando as coisas não dão certo. Sou extremamente bruto
quando vejo que algo se interpõe na realização da arte, na presença da arte. Tenho uma ira em
relação a tudo que impede a arte de chegar ao seu ponto de expressão em uma exposição, em um
catálogo, etc. Eu sei que isto é horrível quando se manifesta, mas é o que se manifesta como mais
profundo disso tudo. Eu sabia que para implantar um modelo de um museu que estivesse mais ligado
não a vida em um sentido tradicional como virou um paradigma canônico sobre a arte brasileira, mas
algo que fosse uma relação com a vida, mas que esse paradigma, esse cânone não estivesse
reconhecido (HERKENHOFF, 2015).
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Foi uma mostra na qual Paulo Herkenhoff (2015) localizou uma espécie de
recuperação de tempo perdido. Acredito que, tempo perdido refere-se ao quesito
curatorial, uma vez que o escoamento e grande circulação das artes visuais no
Brasil ainda se dá no eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Foi assim, a meu ver, que a
exposição se propôs a apresentar um contexto minimamente heterogêneo de
artistas de diversas regiões do país para criar um núcleo expositivo que agrupasse
parte do que os curadores tratavam como “selvagem” na arte.
Mario Pedrosa (2013) no final de sua vida propôs um movimento que ajuda a
pensar a questão de um Brasil continental em relação à arte. Proclamado o fim da
arte moderna, o autor programou uma exposição de arte indígena brasileira com
“caráter de reposição histórica, moral, política e cultural”, e claro, pela causa
indígena (p. 173). Foi pensada no Brasil por “não ser ele um país linearmente
simples que se pensava, mas sim profundamente complexo, a partir do
desconjuntamento desenvolvimentista de suas regiões” (p. 117). Para além de uma
lição da arte integrada à sociedade nas comunidades indígenas, Pedrosa sustentou
a necessidade de autoconhecimento da sociedade de suas próprias raízes. Quis
“mostrar ao brasileiro que o fenômeno cultural da criatividade artística não é um
fenômeno de progresso, é de experiência, de vivência, homogeneidade e defesa das
comunidades ainda vivas” (p. 119). Reside no processo de reposição histórica uma
necessidade de se pensar as lacunas de uma história das artes que dificilmente
propõe um balanço de si. É possível pensar tal recuperação do tempo perdido como
reposição histórica e do tempo ante a complexidade, diversidade e dimensão do
território nacional.
Herkenhoff (2015) ressalta que quando o recorte curatorial começou a ser
pensado, desenvolveu-se uma espécie de mapa ou gráfico daquilo que não seria a
exposição, ou do tipo de artista que participaria da mostra, “eram artistas que eu já
havia tido algum tipo de contato, e sabia que gostaria de trazer esses artistas, essas
propostas, dentro de uma articulação que por sua vez fosse extremamente frictiva”.
Se penso na iminência de Caixa de Pandora em uma instituição é ciente que a
própria história da arte está repleta de uma energia frictiva entre artistas,
movimentos e instituições. Muito das coleções apresentam os resquícios de tais
fricções. Não se trata somente do caráter documental de experiências perecíveis. Há
um esforço contínuo pra se evitar tal fricção. E as exposições documentais que
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atendem a um público “especializado” da arte são muitas vezes relatadas pelo
público comum como vazias, por apresentarem outra coisa que não a própria
experiência.
Buscou-se em Contra – pensamento Selvagem “um gráfico onde eu dizia: esse
artista aqui está totalmente tomado, ele tem um ponto aqui, mas... O que eu acho
que deu uma liberdade, um frescor muito grande à exposição, pois ela já vinha com
esta disposição (HERKENHOFF, 2015)”. Uma disposição ao asco, pois, um dos
trabalhos apresentados pelo Grupo EmpreZa naquela ocasião continha fogo e quase
acionou o sistema anti-incêndio, que era integrado a todos os andares e espaços
expositivos da instituição. Houve um alvoroço por parte da produção, uma vez que o
trabalho já havia iniciado e seria necessário desligar os sensores para que eles não
disparassem e molhassem cerca de 160 obras expostas no local. Um paradoxo
ocasionado pela fricção: o mesmo sistema que salvaguardava a coleção colocou em
risco todas as obras ali expostas por conta de uma obra apresentada. Mesmo que a
curadoria estivesse ciente do fogo da obra, tal informação não tinha chegado até à
equipe de segurança. Uma justaposição: de um lado o artista com sua obra capaz
de colocar em risco a instituição e de outro a instituição que tem como uma das
principias frentes o zelo pela obra do artista. É sempre um paradoxo.
E ali foi um processo de montagem político, também com muitas
dificuldades com a instituição porque o modelo curatorial que
desenvolvi burlava o modelo curatorial dos super-heróis da curadoria
brasileira que tinham feito mais curadorias em determinados
períodos. Então eu mais ou menos dizia: agradeço, aceito, mas
quero colocar outro lugar para o curador, que não Paulo Herkenhoff,
mas a hipótese curatorial (HERKENHOFF, 2015).

Eis o poder do curador. É preciso também lembrar sua responsabilidade
social como formador de discursos e de construção histórica. Aqui ele se manifesta
também como figura mantenedora da experimentação, cuja atuação se dá entre as
negociações da instituição e o artista. Dessa forma temos um jogo de tensões
agindo nos dispositivos: o trabalho do artista, as regras institucionais e a prontidão
do curador. Nisso observa-se que as experiências institucionais estão estreitamente
condicionadas ao preço que os curadores estão dispostos a pagar. Considerando a
possibilidade de contradispositivo como um jogo de tensões entre camadas distintas
de poder: o artista e seu poder compartilha do poder institucional do curador, que
por sua vez opera como mediador entre a instituição, seus dispositivos e o artista.
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Assim é preciso atentar-se a hipótese curatorial: em entrevista47, Paulo
Herkenhoff (2011) explica que o ponto de partida em Contra – pensamento
Selvagem foi o “anti-cubo branco: a estética do comércio informal, o improviso,
delinquências estéticas e conceituais que oscilam entre classificação e caos” de
forma que “para que o esforço curatorial esteja mais próximo da arte com que
trabalha, a montagem rejeita a forma histórica de instalação da exposição. O lugar
do visitante é no meio da arte com um mínimo possível das mediações de poder”.
Percebe-se que é o poder do curador que proporciona a galeria como espaço de
liberdade ampliada, disposto a apagar os focos de incêndios ocasionados pelas
obras dos artistas. E se o público habita outro lugar é porque tem a oportunidade de
não mais observar o registro das obras senão participar da experiência.
Começou em Contra – pensamento Selvagem um processo de fricção cuja
preocupação era o que poderia constituir um risco, como o Juizado de Menores ante
a nudez, tendo em vista que o mesmo não dispõe de um órgão que cumpra essa
função, pois a regulamentação é decidida pela própria instituição. Caso decida
errado, a mostra é fechada e a discussão se torna pequena ante a potência da
exposição (HERKENHOFF, 2015). E não é também a impossibilidade de fricção, ou
sua burocratização, isto é, uma impossibilidade de movimentação e energização dos
espaços, um sintoma que acompanha muitas instituições? A burocracia na
sociedade atingiu dimensões impressionantes. Nas instituições sua amplitude é
imprevisível. É, pois, impessoal e abstrato, o mundo institucionalizado e sem alma,
governado pela burocracia, formalismo por formalismo, uma ausência de espírito
(PEDROSA, 2013). Se a burocracia é uma ferramenta da ausência de espírito,
afastará de suas instituições qualquer tipo de experiência que minimamente interfira
em suas estruturas.
Logo depois eu compreendi, relaxei: vamos em frente e se puder ter
um cuidado tem, se não puder... Eu queria evitar a ocorrência do
risco nesse sentido: o risco poderia abreviar a experiência, e,
sobretudo, não acho que a censura naquele contexto fosse algo
muito produtivo. É igual se fosse fechado por causa de bicho, eu já
conheço esse tipo de reação do aparelho do estado na aplicação da
lei. Então não seria algo que fosse socialmente produtivo mesmo em
termos do que pode (HERKENHOFF, 2015).

____________
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Mostra no Itaú Cultural traz reflexão de cinco curadores sobre a arte em produção nesta década.
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Acesso em 04 de jan. de 16.
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Quase sempre a possibilidade de debate é encerrada nas ferramentas
burocráticas que são extremamente eficazes: nudez, violência, conteúdo ofensivo
para determinados grupos. E com isso são adiados os debates necessários a
respeito do corpo, gênero, violência, sociedade, o cotidiano. Cabe perceber que a
censura é um lugar comum, já institucionalizado na arte sempre adiando questões
mais profundas. A fricção proporciona debates que não estão estabelecidos no lugar
comum. É um movimento que para além do lugar do curador exige do artista
posicionamento diante de sua obra. O artista descobre, amplia ou recupera o mundo
do real, o transforma e o recria, e a arte, por sua vez, é a “expressão inalienável do
espírito” que só ela é capaz de satisfazer (PEDROSA, 2013, p. 56). Talvez a arte em
sua condição inalienável seja parte daquilo que transforme a instituição em lugar da
experiência, seja ela frictiva ou não, o trabalho somente alcançará uma dimensão
discursiva se for tratado em sua plenitude. Talvez seja este o ponto que ative toda a
fricção com o dispositivo museal, isto é, o inalienável de obras de arte cuja fricção é
iminente habitará a instituição sob sua égide ou irá friccionar com as leis que a
perpassam, os patrocínios, os seguros, os mecanismos e seus interesses.
Seria um retorno enfadonho a um contexto anterior aos eventos desta pesquisa
se a ocasião não fosse essencial para esta discussão, funcionando como vetor
preliminar que permitiu a experiência de pesquisa. Sem meios termos, posso
observar que a experiência Eu Como Você veio como consequência do evento de
2011, no qual, segundo o curador, “que até por perversidade as pessoas se referem
por Caos e Efeito, que eu acho um trocadilho muito interessante, pois na verdade
não havia tanto caos, mas havia muito efeito”. E por sua vez, “os artistas e
curadores convergiram para um processo de dar efeito ao caos e não criar uma
situação de harmonização deste binômio” (HERKENHOFF, 2015).
A escolha dos artistas para as exposições do MAR era no sentido de
continuar o trabalho feito no Itaú Cultural, mas agora trazendo
artistas de várias regiões, com a ideia de que o MAR teria uma
cartografia do Brasil. Uma cartografia que pode ser esdrúxula,
impensável, e entendendo que os trabalhos de certa maneira,
apontassem para alguns pontos que para mim deveriam ser postos
em debates, e foram postos em relação ao Grupo EmpreZa, a
Amazônia com certo corte em relação à história de violência, como a
exposição da Berna Reale. O Rio de Janeiro é suficientemente
aberto, como poucas cidades do Brasil a receber críticas. A
gentrificação é muito mais um processo discutido pelos artistas do
estado de São Paulo, que não discutem a gentrificação em São
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Paulo, mas se focalizam muito na gentrificação do Rio de Janeiro.
Quase como um paradoxo, São Paulo discute crimes passionais, o
pai que matou a filha, a filha que matou o amante, o amante que
matou a criança a criança que envenenou a avó, mas que no fundo é
um grande cobertor para ocultar a violência social nos grandes
jornais, enquanto no Rio de janeiro, a fricção cotidiana da violência é
muito presente nos jornais e no embate social, são questões que se
entrecruzam (HERKENHOFF, 2015).

Eis a conversão que implica em negociação. Seria muito cômodo ao artista que
se diz frictivo não tomar parte no processo de negociação, que já é por si só frictiva.
Muito cômodo ao artista que se propõe apenas a habitar este sistema, pois este
seria inane e indisposto a receber de forma fruitiva estímulos a sua proposição. Se
for a arte apenas ato de provocar, não causará nenhum efeito, pois será perdida em
sua própria futilidade e impossibilidade de expansão. A burocracia será seu efeito.
É preciso assim, pensar sobre a possibilidade da equação: pouco caos e muito
efeito. Isso porque a assepsia do museu é facilmente lugar de muito efeito. Pouco
caos: um toque em uma pintura ou escultura exposta, mesmo que movida pelo mais
profundo desejo e anseio do expectador, provocado pelo material, ou pela forma, é
suficiente pra provocar muito efeito. É suficiente para mobilizar uma equipe de
segurança, equipe de museologia, ou a equipe do seguro do museu para avaliar a
avaria, ocasionada pelo que a arte tem de melhor efeito: provocar a imanência das
questões que permeiam a vida, excitar o espectador.
É assim que paira uma questão no ar: a quem implica o risco da arte hoje?
Aos artistas, às instituições, aos curadores? “O Brasil está produzindo modelos de
identidade, objetos para o mercado, mas não existe aquilo que para mim é invenção
de um frescor do risco da arte” (Ibidem, 2015). Se a arte contemporânea brasileira é
capaz de produzir modelos de identidade isto é fácil observar em qualquer feira de
arte na qual se caminha pelos stands. Há uma expansão e circulação das produções
que atendem aos mais diversos modelos de identidade e também demandas do
mercado. De que se trata então um possível frescor do risco da arte, senão a
possibilidade de que os espaços sejam imantados pelas proposições artísticas?
Poderia ser tal frescor o pensamento cunhado por Pedrosa (2015) que definiu
a arte de seus dias como o exercício experimental da liberdade, e retomado por
Herkenhoff como uma espécie de oráculo: Arte é o exercício experimental da
liberdade, arte é o exercício experimental da liberdade, arte é o exercício
experimental da liberdade... Foi Pedrosa (2013) quem se posicionou diante do
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célebre trabalho de Antônio Manuel, O Corpo é a Obra (1970), no qual o artista
apresentou seu corpo nu como obra no Salão de Arte Moderna no MAM-RJ, do qual
teve participação rejeitada. Disse Pedrosa (2013), que o gesto apresentado como
obra diante do refugamento do salão é vida, “então a vida é maior que o
regulamento” (p. 90).
A questão que Pedrosa (2013) evoca é cara. Com seu ato, o artista atingiu o
despojamento da arte, “deu uma conclusão magistral num salão típico da arte em si
mesma: você desmanchou a mística, o mito de fazer arte assim, sem obra”, foi ao
fim de um processo, “de um modelo de uma arte que não é obra, a arte que se
desmancha em sim mesma – na ação” (Ibidem, p. 91). Com este exemplo é claro
que para os dias de Pedrosa, a ação reteve em si toda a potência de um frescor da
arte. Não representou senão realizou uma idéia, “irresistível e ao mesmo tempo
irreprimível. E ninguém pode por uma exclusão” (Ibidem). É fato que o texto é capaz
de encorajar qualquer jovem artista a focar sua produção na arte como exercício
experimental da liberdade. Todavia de 1970 pra cá, o mercado de arte alçou valores
astronômicos, as instituições se tornaram em esquemas multimilionários e com isso,
os dispositivos que permeiam sua mecânica se fortaleceram.
É por isso que o discurso inflamado de Pedrosa (2013) ajuda a pensar a
condição comodificada com o mercado na qual a arte vive hoje. “ ‘Não adianta’. ‘Não
deixo’. ‘Não posso apresentar’. Bem... Não pode apresentar a obra de arte, mas ela
se faz! Está aqui! Independente de estar pregada no salão” (p. 91-92). Se é a arte
como exercício experimental da liberdade o frescor que aponta Herkenhoff, é preciso
antes, considerar que tal atitude, por si só revolucionária, tem um preço à cobrar. Se
o frescor da arte está em imantar os espaços de experiências vivas, o preço será
negociar com os dispositivos, os poderes e saberes que permeiam as instituições.
O que eu entrevia a partir de Contra – pensamento Selvagem, mas
não pude pensar a extensão, nem pensar a existência de um
programa, foi a grande surpresa. No segundo e terceiro dia da
mostra eu já sabia o que ia acontecer. Eu não temo a arte, estou na
chuva para me molhar. Naquele momento, eu percebi que o
benefício desta exposição para o museu como instituição ia muito
além daquilo que fosse a exposição, a sua relação com o público,
porque ela tinha um efeito de libação, de consagração do museu
como um campo experimental do qual não escapariam nenhum de
seus atores em um processo de visão social do trabalho. Então isso
implicou não me colocar em uma situação de isenção, de não estar
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ligado, mas um certo trabalho de esclarecimento (HERKENHOFF,
2015).

Duas questões chaves para compreender Eu Como Você: a libação do museu
advém exatamente do caráter frictivo da experimentação. Passada a prova de fogo,
ou se dá continuidade ao experimentalismo ou a burocracia irá devorar a experiência
adquirida e atualizar suas configurações, se fortalecer; O curador funciona como
intermediário entre artista e instituição, como figura mediadora dos ânimos para que
o processo se desenvolva. O preço é um longo e cansativo processo de
negociações.

Figura 36 Ceci Nes’t Pas Le Roy, performance do Grupo EmpreZa no MAR, 2013. Frame de vídeo. Fonte:
Arquivo pessoal.

No primeiro contato oficial do Grupo EmpreZa com o MAR, para se pensar a
exposição, estava em cartaz, de 25 de outubro a 10 de novembro, a exposição
Retrospectiva (2013) do coreógrafo francês Xavier Le Roy, na qual o Grupo
EmpreZa fez uma intervenção intitulada Ceci Nes’t Pas Le Roy (2013). A exposição
apresentava dançarinos que ocupavam o espaço a partir de coreografias do
repertório do artista. Viu-se a possibilidade de diálogo na exposição com um trabalho
do Coletivo, uma vez que esta se tratava, sobretudo do corpo. Seria assim, segundo
Herkenhoff (2015) o começo do processo experimental desencadeado pelo Grupo
EmpreZa no MAR. Contudo, durante a negociação, a exigência do coreógrafo era
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que a sala fosse ocupada com suas próprias partituras. Não haveria sentido para o
Grupo EmpreZa apresentar aquelas coreografias, uma vez que elas já estavam
sendo apresentadas por outros dançarinos. Não haveria diálogo se o Coletivo
naquele momento não apresentasse seu entendimento de corpo. Durante a
intervenção, que contou com choques corporais, urros e saltos, uma espécie de
ritual de forças, o coreógrafo pediu que os dançarinos se retirassem da sala. Essa
primeira “empreitada experimental” em uma impossibilidade de diálogo transformouse em uma espécie de “invasão”.
Neste primeiro ponto surgiram questões éticas. “Talvez tenha sido falta de
educação minha submeter um grupo de dança, não ao público que eles já estavam
acostumados, mas a um público que não é público, que é artista como eles”, colocase ai uma instância muito importante (HERKENHOFF, 2015). É fato que tal invasão
ignora os regulamentos, e pressiona seu arredor, coloca em cheque o segurança
que dificilmente saberá como agir, assim como os funcionários que apenas estão
cumprindo seus papéis. “O problema ético aparece de uma maneira espantosa –
porque só tem significação a partir do problema ético. Toda aquela arte que se
propõe a não fazer nada – é uma atitude – é um ato – mas um ato o que significa? É
um anticotidiano” (PEDROSA, 2013, p. 95). Da ética aprendeu-se neste processo
que o ato implicava na necessidade de mediação.
O processo ético indica que a fricção neste caso atingiu um grupo de pessoas
que sequer tiveram ideia de uma ideia curatorial frictiva ali instituída. É assim que o
campo estético invade o campo ético. É por isso que no MAR, houve uma constante
preocupação nos esclarecimentos deste processo. Constante mas pouco efetiva.
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3.1 O ARTISTA COMO GOVERNO OU O GOVERNO COMO ARTISTA
Outro dia escutei na rua que quem gosta de passado é museu. Há muito
havia esquecido este ditado popular. Ele é ordinário, e critica um apego ao passado.
Sua expressão dá-se em defesa do desapego. O olhar deve ser sempre em frente.
Mas sua dimensão também lembra alguns vícios: apego às memórias, a nostalgia,
ao passado. Compreendi assim, outra possibilidade: o museu gosta do seu passado.
É claro, que sua história fundante, ainda que passasse por intensas crises,
retornaria no futuro como triunfo. E as instituições estão cheias de obras que
apresentam suas crises.
Eu Como Você foi abordada sob a égide da institucional critique. “Do ponto de
vista curatorial, sem maior aviso, a exposição tornou-se um longo e incessante
processo de ‘crítica institucional’ (a ‘institutional critique’) que se desenvolve na cena
internacional e brasileira a partir da década de 1960” (CONSELHO, 2014).
Voltamos aos anos 1960. É fato que o Grupo EmpreZa recebe grande
influência das experimentações desta época. Todavia não está aprisionado ao
passado. Pensa, sobretudo a respeito das vicissitudes cotidianas. E simples fato de
ocupar uma instituição já seria em si, motivador de uma crítica institucional. O
trabalho desenvolvido pelo Coletivo, que nasce longe das instituições justamente
pela natureza de seu trabalho, agora dentro de uma instituição, perderia sua força se
fosse simplesmente tratada como crítica institucional. Tal esforço seria tomado pelos
códigos existentes. Aí voltamos ao passado: ao passado do museu. A um sistema
estético de crítica que se preocupava em evidenciar processos institucionais. E este
código é muito bem vindo para as instituições. Na posteridade os museus expõem
com orgulho todas as críticas direcionadas a si: O Porco Empalhado (1966) de
Nelson Lerner que criticava o sistema da arte ou fotografias de Antônio Manuel nu
em O Corpo é a Obra (1970), desrespeitando o regulamento do salão. Daqui a
alguns anos, talvez seja a vez dos espólios de Eu Como Você.
Segundo a TATE48, A crítica institucional começou no final da década de 1960,
quando os artistas começaram a produzir em resposta às instituições muitas vezes
tida como confinamento cultural. O artista Hans Haacke foi um dos expoentes. As
____________
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instituições então passaram a receber críticas estéticas, políticas e teóricas. Durante
a década de 1990, o tema tornou-se moda na crítica, galerias e museus, que
pensaram não só seus problemas quanto suas soluções. Isso mudou a natureza da
crítica institucional, um dilema observado na carreira da artista Carey Young.
O que a instituição vê como crítica institucional em sua breve descrição é uma
produção que se ocupa de criticá-la. Nota-se uma produção que quer pensar o lugar
da instituição, seus protocolos e seus mecanismos. Nos exemplos citados pela
instituição, Hans Haacke com seu Manet-Projekt 74 (1974) denunciava a
proveniência nazista da doação recebida por um museu e Carey Young, com sua
ação Everything You've Heard is Wrong (1999) evidenciava o cinismo corporativo. O
que estes artistas apresentam em grande maioria são projetos que pensam o
espaço expositivo ou projetos para serem exibidos no espaço expositivo. Eis o
primeiro ponto de discordância: a produção do Grupo EmpreZa não prioriza qualquer
espaço institucional. Como de praxe, quando a experimentação e ações do Coletivo
são rejeitadas, ocupamos as instituições com os sistemas lá permitidos: registos das
ações em vídeos, fotografias e demais dispositivos e códigos convencionais. Isso é
estar ciente das codificações da arte. Em casos como a Sala Sua Vez, o que se
apresenta é um laboratório aberto de criação, público, que não depende do sistema
do museu para existir nem pretende criticá-lo. Eis o problema: o processo é
imprevisível e indomável. E por sua característica pública, irá evocar o limiar entre a
barbárie e alegria que disse Mário Pedrosa (2015), quando o público se engaja em
qualquer proposta. Mas ainda sim é um processo experimental, e não um trabalho
que se ocupa de criticar a instituição. As marcas dos patrocinadores rasuradas na
parede, as palavras de baixo calão, as palavras de ordem e sentenças que
questionavam a instituição emergiram de um imaginário social da mesma dimensão
que se vê nos muros de qualquer esquina dos grandes centros. Sendo assim, o
trabalho do Grupo EmpreZa no MAR ocupa um lugar muito além dos códigos da
institutional critique, senão de relações de poder.
Andrea Fraser49 (2014, p.1-2) aponta a seguinte definição: a crítica
institucional é definida pelo objeto instituição e pode-se resumir como a arte que
____________
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pensamento internacional da crítica institucional como apontou o Conselho do MAR.
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expõe as estruturas e lógicas dos museus e galerias de arte. Ela sugere que a crítica
institucional só pode ser medida por sua “metodologia de especificidade do site
criticamente reflexiva”, que ocupa dos sites (campo social das relações) como sites
sociais. O que a distingue de práticas contra-hegemônicas “que visam representar
ou criar novos espaços para posições excluídas ou subalternas” ou de “práticas sitespecific que propõem criar novas relações sem engajar-se numa crítica específica e
explicita das relações existentes nesses sites” é que ela visa transformar “não
apenas as manifestações substantivas, visíveis dessas relações, mas sua estrutura,
e em particular o que é hierárquico nessa estrutura e as formas de poder e
dominação, de violência simbólica e material, produzidas por essas hierarquias”. A
crítica institucional desenvolveu-se em defesa da arte principalmente contra sua
exploração econômica e simbólica.
Há que se notarem as diferenças de uma arte que se ocupa de criticar seu
sistema e uma arte que observa seu jogo e abdica-se dele. O exercício é válido pelo
alcance de seu ativismo: modificar, democratizar, tornar visível, ou simplesmente
fazer arte. Pensar o sistema da arte enquanto estética não partilha da mesma ordem
de uma estética que não leva em consideração o sistema da arte. Os ativismos
atuam em polos opostos: no primeiro caso o sistema de aceitação da obra é questão
pertinente e domina inclusive a intensidade do discurso; no segundo caso, o sistema
é ignorado e a obra simplesmente produzida, sua aceitação institucional não é uma
questão.
Fraser (2014, p. 3-4) vai direto à Eu Como Você, ao abordar a ambivalência
da crítica institucional, no fato de que o objeto de crítica do sujeito está em si, e sua
dificuldade é que “intervir em relações em suas manifestações sempre significa
também que você mesmo participe em sua manifestação, no entanto, de forma
consciente”.
E, é claro, a ambiguidade e a consciência do processo, também estão na
sentença a mim direcionada por uma figura poderosa, durante a exposição: “Na
primeira grande oportunidade do Grupo EmpreZa vocês colocam tudo a perder!”. O
que se constata é que sem tal oportunidade, conquistada por meio de participações
no sistema da arte, seria impossível tal experiência. Isso indica que há uma
possibilidade não só de participar do sistema, bem como por vezes partilhar do jogo
de poder. O Grupo EmpreZa foi aos poucos mesclando suas participações nos
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espaços independentes com os espaços institucionais, inclusive utilizando-se de
recursos institucionais para financiar participações em circuitos fora do eixo. Notouse nesse processo as exclusões de processos próximos à sua estética, e foi se
apropriando do jogo institucional como lugar inseparável de sua obra. Certamente
um jogo no qual o artista não pretende ganhar e a instituição será sempre a
detentora dos espólios. Este jogo inclusive será parte da história institucional. Isso
porque se o Grupo EmpreZa expôs as estruturas e lógicas da instituição foi em
camadas mais complexas do que a apresentação de uma obra para tal fim. Foi a
natureza da obra que desencadeou tal processo: fogo, os ossos, a sujeira, o sangue.
O esforço nesta pesquisa está em pensar o ponto de vista institucional sem
perder de vista as particularidades de Eu Como Você. Não pretendo também
formular uma categoria de jogo institucional ou qualquer terminologia para se pensar
o processo. A meu ver, o Coletivo habita uma dimensão que não se limita às práticas
contra-hegemônicas, práticas site-specific ou institutional critique. O lugar em que
chegamos muito se parece com uma manutenção de negociação com a instituição
para que o trabalho seja feito. É preciso reiterar: o compromisso do Coletivo é com
seu trabalho, e se os elementos que os compõe afligem as instituições é porque não
se limitam aos códigos de seu circuito.
Certo dia O Grupo EmpreZa e artistas residentes tentaram derrubar um pilar
de sustentação do prédio do MAR. A crise instaurada pelo desenvolvimento da
exposição era intensa. Artistas e instituição em um beco sem saída. Os anúncios
prévios das obras dos Serões que colocariam em risco o seguro da instituição, ou
atividades outrora impensáveis no interior do museu intensificaram a tensão já
instaurada. O aviso prévio evocava uma série de negociações que das quais o
Coletivo sempre participou. Todavia sempre rejeitou o “Não!” prévio como resposta à
algumas atividades. Eis o ponto chave: a negociação era tão tensa quanto o risco
dos trabalhos. É neste lugar de relações de forças que acredito não se render aos
aspectos de uma crítica institucional. Foi na tentativa de derrubar o museu que
ocorreu um cabo de guerra: foi amarrada uma corda em um dos pilares do museu e
os artistas tentaram coloca-lo abaixo. Diante de tanta energia desprendida muitos
dos artistas perderam as forças. Obviamente inofensivo. Mas a utopia desta ação
teve um efeito interessante: pelo menos durante alguns segundos as pessoas
olharam atentas para constatar se alguma estrutura pudesse ser abalada. Muitas
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faces acompanhavam o pilar desacreditando na possibilidade de movimento. Mas
durante alguns segundos deram créditos para aquela utopia. Alguns funcionários
chegaram ao local assustados, mas logo constataram que não havia perigo
qualquer. A ação ficou lembrada como o dia em que o Grupo EmpreZa tentou
derrubar o MAR.

Figura 37 Cabo de Guerra, 2014. Ação em parceria com Fábio Tremonte. Foto: Grupo EmpreZa, 2014.

Todavia o exercício é o da alteridade. É preciso considerar alguns momentos
sob os conceitos básicos já apresentados da institucional critique. Ao menos duas
ações permitem tal aproximação. O exercício não é abordar as ações sob tais
conceitos senão apresentar o jogo de forças que as permearam. O primeiro
momento foi durante a performance Candango (2014) e o segundo momento no
cortejo fúnebre Toda Obra Será Perdoada (2014). O restante da exposição deu-se
sob o signo da burocracia: Não podia comer no museu, nem sujar o piso, e a nudez
devia ser controlada, tudo isso, em um atelier aberto ao público, uma sala sem
regras. Se muitas obras evidenciaram as contradições ou mecanismos do museu foi
devido à um processo óbvio, no qual a liberdade cobrou seu preço.
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Figura 38 Candango, 2014. Foto: Grupo EmpreZa, 2014.

A performance Candango (2014) envolveu a construção de um monumento
em frente ao museu e sua destruição após alguns dias. No primeiro dia os
performers construíram um cubo de concreto ao longo do dia, mantendo a calçada
do museu parcialmente interditada, em condição de obras. Naquele momento, as
imediações do MAR e a região portuária estavam sendo “revitalizadas”. Ao fim da
construção, uma picareta foi inserida ao monumento para que secasse com o
concreto. Após alguns dias com o concreto seco, um performer subiu no cubo,
arrancou a picareta e o quebrou, equilibrando-se na mesma base em que destruía.
Salvaguardava seus pés a cada golpe de picareta, até a destruição total do cubo.
Rememorava não só a construção de Brasília onde a performance foi apresentada
pela primeira vez, mas também o processo de destruição e reconstrução pelo qual
passava o Rio de Janeiro.
Contudo o problema é anterior à performance. Ao solicitar o uso da calçada
ao MAR o Grupo EmpreZa recebeu a informação de que não seria possível usá-la
por se tratar de espaço público. A calçada de pedras portuguesas brancas, recéminstaladas, brilhava em meio a Praça Mauá, que se encontrava em processo de
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“revitalização”. Checada a informação, descobriu-se que a calçada também
pertencia ao museu, podendo assim, ser utilizada para se produzir uma obra de arte.

Figura 39 Candango, 2014. Foto: Grupo EmpreZa, 2014.

Após muitos problemas de negociação, Candango foi realizado com uma
atualização: os destroços de concreto deveriam permanecer na calçada do museu
como obra de arte. E assim foi feito. A performance acabou gerando uma instalação
processual, de forma que o Grupo EmpreZa e artistas convidados ia depositando
elementos aos destroços até que o trabalho estivesse concluído. Por alguns poucos
dias os visitantes se deparavam, ao chegarem no museu, com uma obra de arte que
com aparência de entulho. Naquele momento o Coletivo que passava por vários
problemas financeiros na exposição já pensava em deixar as atividades no MAR e
retornar para casa. Os problemas, de ordem extremamente delicada, não são
relatados neste trabalho. Eis o primeiro ponto capaz de apresentar uma possível
institucional critique.
Diante do embate entre o Grupo EmpreZa e o MAR, preparamos a
performance Toda Obra Será Perdoada. Participávamos de um debate a respeito
das múltiplas transformações do espaço urbano, processo esse, inclusive, que
desabriga milhares de pessoas todos os anos nas cidades. Completamente imersos
naquele ambiente, que revirou a cidade do Rio de Janeiro para se produzir a copa
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do mundo, preparamos uma performance para ser realizada no encerramento da
conversa de galeria da exposição Do Valongo à Favela (2014).
Durante o debate, falamos a respeito da performance Candango: a cidade e
seus arredores muito se pareciam com aquele processo de construção e destruição
da obra, no qual o povo, assim como os pés do performer sob o risco do golpe da
picareta precisa encarar os duros processos de transformação das cidades. No
desenrolar da performance, um senhor embriagado juntou-se ao performer no
processo de destruição do monumento. À medida que ajudava na destruição,
narrava sua indignação com os preparativos da copa do mundo que modificou por
completo sua condição de vida. O senhor bêbado disse ao performer: “Vamos
quebrar este museu também!”. A pergunta com a qual finalizamos nossa fala foi: o
que o comentário daquele senhor nos podia dizer sobre os arredores e o próprio
museu?

Figura 40 Toda Obra Será Perdoada, 2014. Foto: Grupo EmpreZa, 2014.

Findada a conversa, convidamos as pessoas para assistirem a performance
Toda Obra Será Perdoada na Sala Sua Vez, que seria o título e a peça final da
instalação processual iniciada em Candango. A performance consistia em remover
uma parte física do museu para ser agregada à instalação, e assim inaugurá-la.
Dessa forma, a instalação receberia uma atualização e estaria pronta para exibição.
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Foi arrancado parte do piso da sala com uma picareta. O piso era, naquele
momento, uma relação de poder: manchado pelas performances e atividades do
público na sala, era motivo de discussão a cada novo arranhão que sofria. Era
impossível pedir ao público que, na ausência de regras, preservasse o piso. Em
alguns casos o público foi alertado e o resultado era o ataque do público justamente
ao piso.
Após a remoção do piso, montou-se um cortejo fúnebre com os pedaços
arrancados, e em silêncio, os artistas caminharam até onde estava a instalação
processual. Depositaram o piso, organizaram os entulhos e os protegeram com
unifila, que se trata de uma fita de contenção usada para organizar filas em bancos
ou manter as pessoas afastadas das obras nos museus. Findada a organização da
obra, cortou-se com uma tesoura pintada de dourado o unifila que protegia a
instalação. Após aplausos, foi inaugurada aquela instalação feita de destroços que
passou a chamar Toda Obra Será Perdoada. Por fim, colocou-se, ao lado da obra,
uma placa com identificação contendo, nome do artista, nome da obra e ano. A obra
durou poucos dias até que em uma madrugada a prefeitura do Rio de Janeiro, sem
saber que se tratava de uma obra de arte, removeu a instalação.

Figura 41 Toda Obra Será Perdoada, 2014. Foto: Grupo EmpreZa, 2014.
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Este trabalho gerou choro e revolta, e agravou ainda mais os problemas do
Grupo EmpreZa com o MAR. De toda sorte, com a remoção do piso, não havia nada
mais que impedisse a concretização da Sala Sua Vez como um possível atelier
aberto, lugar experimental da liberdade. É preciso notar que a possibilidade de o
artista usufruir dos mesmos poderes burocráticos da instituição é o que está em
jogo. Somente desta forma posso pensar em uma possível institucional critique, uma
vez que o Coletivo, como parte ativa daquele dispositivo, usufruiu da própria
burocracia que mantém as instituições para fazer sua obra. Para além do piso,
talvez o que estivesse em jogo no trabalho fosse a constatação de que os destroços
mantidos como obra, em frente ao museu, refletissem o próprio processo de
destruição e reconstrução da cidade no qual o museu foi fundado. No fundo, como já
disse Brecht (2012), o artista pode ser um tolo e ainda sim um artista. Se o artista
está ciente desta posição, é porque sabe que toda obra será perdoada.
Para além dos conceitos de institucional critique, o processo mais importante
das obras narradas foram os instantes que se pode jogar com o próprio sistema de
poder da arte. Talvez a dimensão que a instalação alçou seja um campo que
necessite de mais discussão por se tratar de uma questão recente que não se limita
mais aos aspectos evocados a partir das décadas de 1960. O sistema da arte
sempre expôs suas relações de poder, expôs obras que habitassem seus discursos,
mas dificilmente propiciou processos que revirassem suas entranhas.
Perceber o ponto no qual a arte encontra o poder é fundamental neste
raciocínio. Douglas Crimp (2015) relata um curioso caso de remoção da escultura
que chamou de radical, Arco Inclinado, de Richard Serra, encomendada pelo
Programa Arte-na-Arquitetura da Administração Geral de Serviços (GSA) em 1981,
para ocupar a Federal Plaza em Nova York. A escultura de grande dimensão, um
muro de chapa de ferro medindo 4 metros de altura e 40 metros de comprimento, foi
instalada em uma praça na qual funcionavam os centros dos mecanismos de poder
do Estado. A obra era rodeada de prédios do governo. Desde sua instalação, teve
início uma campanha para a remoção da obra. Em suma, como de costume, diante
da característica não utilitária do objeto no espaço público, a escultura era vista pelo
poder como um lugar propício a toda sorte de ações ilícitas, pois os agentes de
segurança somente tinham controle de um lado da escultura. É claro, que todo o
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aspecto propriamente da arte, gerado entre escultura e espaço se perdia nas
alegações,
Ela envolvia o passante em um tipo completamente novo de
experiência espacial que se contrapunha à calma eficiência
decretada pelos arquitetos da praça. [...] Solicitando, e até mesmo
exigindo, atenção, a escultura pedia aos funcionários de escritório e
aos outros pedestres que deixassem seu caminho apressado de
costume e seguissem por uma rota diferente, avaliando os planos
curvos, os volumes e os ângulos de visão que assinalavam o lugar
como lugar da escultura (CRIMP, 2005, p. 160).

Em meados de 1985 um recém-nomeado administrador da GSA reavaliou a
presença da obra de Serra naquele local. O detalhe é que a obra foi concedida para
aquele espaço e o próprio Serra afirmou que retirar a obra dali seria destruí-la.
Houve assim, uma incompreensão dos adversários da obra, que mesmo diante do
testemunho de pessoas da área, artistas, funcionários de museus, a obra
ocasionava conflito com as funções da praça, atrapalhava a visão noturna. No
julgamento, a farsa montada “para justificar a remoção da obra, não foi do público
em geral que veio a oposição mais feroz à obra, mas dos representantes do Estado,
dos juízes das cortes e dos expoentes da burocracia federal cujos escritórios ficam
no Edifício Federal” (CRIMP, 2005, p.163). O autor lembra que a ignorância do
público é imposta do mesmo modo que a cultura se mantém como privilégio de
poucos, “assim também as instituições de arte e as forças às quais elas servem não
têm interesse em produzir conhecimento a respeito das práticas radicais, nem
mesmo para seu público especializado” (Ibidem, p.136).
Está claro, no discurso de Crimp (Ibidem), que a obra invadia o controle do
Estado. Este, por sua vez, usou dos mais variados discursos simplesmente para
retomar para si o controle do espaço. Se as instituições não têm grande interesse de
produzir conhecimento sobre práticas radicais, é fato que elas não economizam
esforços para armazenar esse conhecimento. O registro de O Corpo é a Obra e
Candango são acervos institucionais. Em algum momento os registros de Toda Obra
Será Perdoada também serão. É assim, esta institucional critique, localizada pela
instituição e não pelos próprios artistas, fruto da fricção que arte pode trazer quando
se propõe experimental. Foi ainda mencionado como um desvio do enfoque artístico.
A meu ver, foi a natureza de uma obra que tocou de modo voraz a fragilidade
institucional, que se adaptou aos seus discursos e deles usufruiu, que “não se
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posicionou contrariamente ao projeto; ao contrário, entendeu como parte de seus
riscos como museu de vanguarda” (CONSELHO, 2014).
Rejeitamos a percepção de mudança de foco no modo operante do
GE e na atuação frente a instituição durante a exposição Eu Como
Você. Operamos nosso trabalho no desenrolar das atividades
oferecidas pelo GE da maneira mais natural ao processo de criação
exercido pelo grupo desde os seus primeiros momentos. Se no
começo da exposição apresentamos traços de enfrentamento aos
pilares que sustentam o MAR (objetiva e subjetivamente), o fizemos
pela latência do processo de adaptação do EmpreZa nos espaços do
museu (EMPREZA, 2014).

Este foco de mudança como institucional critique pode ser pensado a partir da
aura do museu. Douglas Crimp (2015, p. 105) relembra que o museu na década de
1970 tentou recuperar sua aura a partir de suas exposições de pinturas
expressionistas e fotografias. O problema é que os anos 1970 foram justamente a
grande ascensão da performance que priorizava muito mais o espectador do que o
artista, (ou o museu) e isto já seria um movimento que sufocasse a noção de aura
(Ibidem). Além do fato de que a virulência das performances contrariava todo o
arrojo do museu. A questão é que o MAR, como um “museu de vanguarda” pode ter
a mesma pretensão: o mais arrojado projeto museal em uma área recém-inaugurada
no Rio de Janeiro que se chama Porto Maravilha. O museu e as exposições são de
fato um trabalho impecável. Mas é bem provável que o Grupo EmpreZa em alguns
momentos da exposição tenha colocado todo o arrojo do museu e sua aura em
risco. Ora, é de se considerar que na performance, priorizando a experiência do
público, o museu se torne apenas um local de trabalho, e muito menos um lugar de
prestígio de uma obra de arte. Suprime-se do museu sua aura.
Não se trata de defender o trabalho ou o processo, trata-se, sobretudo de
embrenhar-se nesta trama. Que o artista é ciente das feridas que pode provocar isto
é certo, por vezes é cínico, pois se beneficia do limiar entre “gênio” e “tolo”, processo
desenvolvido ao longo das décadas como ferramenta ao seu dispor. E o museu
também é ciente deste processo, de onde virá sua mais nova coleção.
Para o Grupo EmpreZa, embrenhar o dispositivo e usar das mesmas
ferramentas burocráticas de que dispõe as instituições é possibilidade estética de
experiência. Operar com essas ferramentas é por si só atuar no campo de uma
crítica institucional não por endereçamento, mas por compartilhar das mesmas
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ferramentas de trabalho. Se o artista pinta um quadro, será acometido como pintor.
Se o artista usa de ferramentas burocráticas para desenvolver seu trabalho, alça a
instância de instituição.
Que o Grupo EmpreZa se enquadra no arquétipo de artista high
maintenance e opera nos campos da ‘crítica institucional’, disso
estamos certos, sobretudo, quando buscamos esses embates no
confronto corporal direto com as estruturas institucionais em um
processo ‘cármico-ideológico’, de um Coletivo que se constrói na
contramão das lógicas operacionais das instituições e ao mesmo
tempo se propõe a ocupar esses espaços (EMPREZA, 2014).

Buscar o embate é senão negociar as condições que tornem possíveis os
trabalhos. Curiosamente, o simples fato de tornar viável uma obra diante das
burocracias se torna um trabalho homérico. Tenho a sensação que o processo
experimental tenha sido tomado como crítica institucional pelo museu justamente por
esta dinâmica de negociação. Não se discute com pinturas, esculturas e toda arte
que não envolva a presença de seres humanos, pois existem protocolos para se
tratar do lugar destes objetos. Mas trabalhos como O Corpo é a Obra (1970)
sacodem “toda a perspectiva da arte, a discussão estética, a discussão ética, a
discussão sobre arte. Discute tudo. [...] é o exercício experimental da liberdade. Ele
não está querendo dominar os outros. Ele está dizendo: ‘É assim que é’”
(PEDROSA, 2013, p.92). Não que os museus tenham sido feitos para serem
experimentais, mas é preciso observar que a mínima energia experimental nas
dependências deste dispositivo pode ser tão virulenta a ponto de ser recebida como
uma crítica institucional.
Para esclarecimentos da natureza dos acontecimentos segundo Herkenhoff
(2015), ocorreu uma reunião interna no museu para explicar aos funcionários que
ninguém ali era objeto das críticas levantadas pelos trabalhos, mas que eram
atingidos por cumprirem determinada função no museu. Acredita que o processo foi
harmonioso e cooperativo,
Não sei se certas atitudes domesticaram o Grupo EmpreZa, mas elas
eram necessárias em termos de responsabilidade social para quem
dirige o museu. Eu não poderia pensar em um projeto que usasse o
fogo sem a autorização do corpo de bombeiros, sem a concordância
do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de
Engenharia, a COPPE, que é o maior escritório de engenharia
universitária do Brasil, e foi quem fez o nosso diagnóstico de
segurança antes, já antes da chegada do GE, então eles
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corroboraram, pois o prédio tem realmente uma segurança, mas ali
me dá um pouco de dor porque tinha um processo de domesticação,
mas que ele era fundamental dentro do processo das negociações
sociais para que as coisas acontecessem (EMPREZA, 2014).

Ante o questionamento de domesticação do processo, houve um processo de
viabilização dos trabalhos, uma vez que o Grupo EmpreZa tinha conhecimento pleno
das dificuldades em executar suas obras nas instituições ao longo de 15 anos de
experiência. Não foi reduzido, de Como Chama (2014), nenhum detalhe da obra. Ela
foi executada de forma plena. Se a obra e a experiência permaneceram inalienáveis,
não houve domesticação. Trabalhamos com total potência: para além das obras que
compuseram o Serão, o risco de incêndio de um prédio histórico e sua coleção
intensificou a experiência.
Evidentemente que o sangue circulando sobre as pessoas traz os
fantasmas da AIDS, e o museu, em qualquer situação, deve ser
seguro e parecer seguro, para que seja também uma indicação de
que esta indicação preza segurança e que a segurança de um
museu é tarefa de todos. A presença de uma enfermeira, cuidava de
tudo que eventualmente pudesse ser necessário, um desmaio, uma
contaminação, mas também tinha a ideia de demostrar que havia um
senso de responsabilidade com relação a vida das pessoas. Não é
que o Grupo EmpreZa estivesse ameaçando a vida das pessoas,
mas é preciso que as pessoas dentro do desconforto das situações
presenciadas, que elas não sentissem a necessidade de abandonar
as situações por se sentirem ameaçadas, de uma forma razoável, de
se sentir ameaçada, essa foi uma preocupação (HERKENHOFF,
2015).

A domesticação está justamente na alienação da obra. No ensaio A Arte da
Exposição publicado em 1984, Douglas Crimp (2005, p. 232) faz uma crítica severa
a este processo no MOMA, por domesticar as obras da vanguarda soviética, de
Duchamp e dos Dadaístas alemães, uma vez que são apresentadas como se
fossem “obras primas convencionais das belas artes”, distorcendo as implicações
radicais das obras e suprimindo a posição radical das vanguardas. As implicações
apontariam a função social das obras fora do sistema institucionalizado além de
explicitar “a constrangedora institucionalização da arte no interior da moderna
sociedade burguesa”. É fato que nestes casos, a distorção do contexto das obras
contém a potência da domesticação, visto que, o contexto radical se desvincula da
obra. No MAR, pelo contrário, o contexto radical apropriou-se do museu, e não se
manteve inane a este processo. A atuação do Coletivo neste caso já não dependia
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do contexto em que foi previamente produzida, pois, a cada novo problema, uma
nova poética se alimentava da situação e se traduzia em processo criativo. Isto é,
perceber que a escolha em habitar o dispositivo é estar disposto a negociar, uma
escolha plena dos riscos e deveres de negociação. Ante a queixa de elucidação,
houve um enraizamento no dispositivo. Destas imersões houve três momentos
cruciais:
O primeiro quando alguém coloca na Sala Sua Vez uma fotografia do
prefeito com cifres e claro que tem sempre um puxa saco que acha
que vai ganhar ponto com o prefeito porque alguém colocou um
chifrinho na cabeça dele. E essa crise foi só uma crise aparente, pois
na primeira oportunidade eu conversei com o prefeito e disse: Se a
democracia é a exposição das ideias, aceitar uma crítica de um
artista dentro de uma instituição municipal é uma prova de
democracia, e o oposto é muito ruim. É muito ruim porque batiza o
museu como espaço chapa branca e por outro lado indica que existe
algum tipo de condução. E no momento justo, no meio daquela
conversa, enunciei para quem deveria escutar, que se fosse
necessário um diretor para censurar, esse diretor não seria Paulo
Herkenhoff (HERKENHOFF, 2015).

Novamente é preciso retomar os fatos: em uma sala onde tudo pode ser feito,
acreditar que o Grupo EmpreZa perdeu tempo bolando um trabalho no qual
consistisse em colar uma foto do prefeito na parede e colocar chifres é no mínimo
entediante para um processo da dimensão de Eu Como Você. Para que este fato
seja prenhe de vida, é preciso supor no mínimo, que foram os visitantes ou algum
artista convidado que, tomaram a sala para si, encontraram em algum jornal
espalhado ali a foto do prefeito, e a colou sobre a parede para que outro visitante,
enfurecido com alguma situação grave no Rio de Janeiro indemnizasse a imagem.
Mas o fato é que esse episódio leva diretamente à uma crítica institucional:
demonizar o prefeito em uma instituição que ele ajudou a instituir. O problema é que
sequer o Coletivo teve conhecimento deste fato e muito menos da dimensão de seu
alcance. Como as imagens incomodam! Este episódio permite ter conhecimento de
seu alcance: o prefeito da cidade. Alerta Didi-Huberman (2015b, p. 292), “A imagem
arde: inflama-se, consome-nos em retorno”, e é a política justamente um campo
baseado nas relações de poder das imagens. Infelizmente, como este fato foi nos
informado posteriormente, não tenho um arquivo que contenha esta feliz imagem,
pois, mediante aos tumulto da sala, que a cada dia se auto configurava, seu registro
sistemático era tarefa árdua.
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Outra ponta crucial segundo Herkenhoff (2015) foram os embates com o
Conselho do MAR. Ele inicialmente supôs que deveria ser apenas um mediador,
ficando perto para ajudar na elaboração das repostas. Ainda sim, pretendeu deixar,
“uma liberdade para que a ingenuidade de uns ou a irritação de outros não
regessem a direção do Conselho e colocassem tudo a perder, porque acredito que
conseguimos uma troca de cartas” com momentos de menor ou maior clareza, “de
equívocos ou não, mas no geral foi uma relação muito forte porque obrigou a
instituição a se colocar diante de algumas questões em uma instância que não é a
do diretor”. A primeira consequência de não assinar nada e apenas acompanhar o
processo foi “deixar de lado um autoritarismo que se apresentou em alguns: não vai
ser uma relação autoritária, vai ser uma relação de ajudante”.

Figura 42 Paulo Herkenhoff é Deus, Deu$ non existe. Parede da Sala Sua Vez, MAR, 2014. Foto: Arquivo
pessoal.

Havia na Sala Sua Vez uma imagem do curador colada na parede, em um
lugar alto, de forma que para observá-la, era preciso levantar a cabeça. Em direção
ao céu, havia a figura do curador que repousava na sala como uma imagem do
poder. Não são assim, os curadores e seus poderes nas instituições, a figuras que
retêm grande parte do poder? Responsáveis pela história, pois a história da arte é a
histórica contada a partir dos olhares dos críticos, dos curadores, dos conselhos, dos
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administradores, pelos museus. Ao lado da imagem havia uma sentença que
indicava o poder divino daquela figura, lembrando que somente se adentra nas
estruturas de poder uma vez que se retêm o poder. Lembra também, que uma
experiência daquela natureza não seria possível sem o poder do curador. Um
verdadeiro jogo de poder.
Essas situações radicais, e ali havia uma espontaneidade, me traz
referência do Brecht, da relação com a situação de poder e a
capacidade de avançar sem ameaçar o processo de ajuste. Ou seja,
frequentemente por uma vontade juvenil de heroísmo, alguns
processos são muito radicais mais embargam o território, se perde o
território por um ato individual de heroísmo juvenil. Isso foi importante
para o processo de amadurecimento do museu, realizamos debates
entre sensor e liberdade de expressão, e confesso que a minha
referencia em qualquer direção é sempre Mário Pedrosa. Mário
Pedrosa pode me trazer inúmeras referências, mas ele tem a
dimensão de um oráculo, pois desde que eu comecei a ler seu
material, sempre encontrei chaves éticas (e não morais) e políticas
muito claras (HERKENHOFF, 2015).

Este feliz retorno a Brecht, no emaranhado das estruturas de poder, justifica o
ancoradouro em uma estrutura filosófica como a do dispositivo como aglutinador
dessas relações. Brecht (2012) diz que tanto o artista como o governo dispõem de
poderes sobrenaturais. São muitos, é sabido. O que seria parte desse poder que
torna tudo magicamente capaz, senão a chancela em habitar o dispositivo ou atuar
como contradispositivo? Ante a atitude juvenil prenhe do embargo, o artista assim
como o governo inventa. E como inventa! E Brecht (2012) lembra que tanto o
governo quanto o artista, são magicamente capazes de determinar e interferir até no
que não compreendem. É a ação criadora o que transcende o plano estético alçando
a própria vida, “atividade-criatividade fundamental no mundo de hoje – mundo de
contestação – de recusa à sociedade de consumo de massa – da massificação – da
cultura de massa” (PEDROSA, 2013, p. 92). É preciso complementar: recusa a um
mundo onde a experiência foi objetificada.
Considerando esse acesso às ferramentas do dispositivo da qual dispõe tanto
o governo quanto o artista, é possível perceber que a atividade criativa segundo
Mário Pedrosa (2013) é aquilo de mais revolucionário e desloca a humanidade de
sua rotina para apresentar uma nova dimensão. E o que as recentes ocupações dos
aparelhos do Estado pela juventude estão dizendo é que a revolução começa no
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interior. Logo, as ocupações escolares tratam da mesma burocracia que dispõe as
instituições como forma de resistência. E isso é tarefa da criatividade.
O terceiro ponto aconteceu no diálogo do saber psicanalítico e a experiência
estética. Segundo Herkenhoff (2015) foi a tentativa de diálogo entre um saber
instituído e a arte. Sentia, no Grupo EmpreZa, temor perante a presença da
academia dentro do MAR, até pelo perfil acadêmico de muitos dos integrantes: “um
fazendo doutorado, outro não tinha mestrado, outro estava pensando, havia ali
naquele momento desafios individuais com relação a trajetória acadêmica”. Tratavase então de encontrar o momento para tal confronto que se deu durante o Simpósio
Calibán de Psicanálise pela natureza do diálogo que eles haviam proposto.
Vale ressaltar que, durante a exposição, nos intermédios caóticos dos
acontecimentos, o Grupo EmpreZa participou de várias atividades acadêmicas.
Porém, nenhuma tinha sido ainda tão produtiva e deflagradora de diálogos quanto a
participação no Simpósio Calibán de Psicanálise. Este ponto será tratado de forma
isolada no próximo subcapítulo.
Mário Pedrosa (2013) aponta a arte como maneira de atingir a autenticidade
dos problemas, romper com o tabu, visto que, a comunicação não se dá através de
médias, senão pelo fato em si. Não seria o rótulo da institucional critique, esse
código institucional, uma ferramenta de aceitação da autenticidade dos problemas
nas experiências deflagradas no MAR?

170

3.2 A ILHA DE CALIBAN

Figura 43 Grupo EmpreZa, Simpósio Calibán de Psicanálise, MAR 2014. Foto: Thales Leite.
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Caliban50 foi um selvagem. Habitava com liberdade sua ilha esquecida. Até a
chegada do civilizado, que o creditava desaparecido, náufrago, era seu próprio rei.
Próspero e sua filha tentaram educar Caliban, ao passo que lhe revelavam os
conhecimentos vitais daquele lugar. Apesar de selvagem, foi tratado com civilidade
até que fosse tomado pelo desejo de violar a jovem. Ante sua selvageria, foi
escravizado pelo civilizado. O desejo lhe custou a liberdade. Foi chamado de aborto
da natureza. A língua aprendida lhe servia para praguejar. Lembrava o colonizador
dos infortúnios impostos por sua presença. O civilizado não deu cabo do monstro,
pois lhe era útil. Servia-lhe a lenha, a água doce, a comida. Para além da
dominação, era mesmo uma relação de dependência do civilizado com o selvagem.
Não basta agora que Caliban seja apenas um exemplo de selvagem. É o guia
neste itinerário. É familiar. É bem provável que viva no inconsciente humano. O
crânio é sua gruta. A mente seu repouso. O corpo sua ilha. Incessantes tentativas de
colonizar a fera. Descarta-se o saber do inconsciente e Caliban agora é o nome do
estado animalesco dos seres humanos, a cólera, a ira, responsável pelas
contravenções civilizatórias. Escuta-se sobe as atrocidades humanas: “É um
animal!”, “É um monstro!”. Em um momento ou outro, a fera se faz presente.
Nada mais oportuno, pois durante a extensão das atividades da exposição no
MAR, o Grupo EmpreZa foi convidado para participar do Simpósio Calibán de
Psicanálise, em novembro de 2014 e outubro de 2015. Nesta ocasião,
apresentamos uma performance para um público basicamente composto de
psicanalistas. Apresentamos o trabalho e fomos embora. Nossa presença foi de
ordem estética. No ano seguinte retornamos ao simpósio para uma conversa. Nada
mais rico, a meu ver, para um Coletivo que insiste em lidar com a cólera de si como
frente poética, tal qual é a cólera, campo de pesquisa do saber psicanalítico.
Não51 lembro de uma experiência que tenha me agredido tanto e tão
imediatamente quanto aquela vivida no lançamento da revista
Calibán no MAR em 2014. O auditório estava lotado. Percebo
algumas pessoas vestidas formalmente de preto (ternos e terninhos
para as mulheres). Eram quatro ou cinco, não lembro. Percebi que
não eram ‘dos nossos’, eram estranhos. Nada que nos estranhe uma
vez que esta experiência não é inusual. Por vezes acontece sermos

____________
50

Personagem da última obra de Shakespeare (1564 – 1616), A Tempestade (2015), escrita entre
1610 – 11. Uso neste texto como ponto de partida as características do personagem Caliban. As
implicações de suas características são de minha autoria como parte poética do texto.
51
Relato de Miguel Calmon du Pin e Almeida – Psicanalista e Presidente da Sociedade Brasileira de
Psicanálise do Rio de Janeiro, cedido a esta pesquisa em 05 de novembro de 2015.

172

visitados desta maneira. Duas mesas se seguiriam: uma formada por
colegas e logo após uma conferência de um físico bastante
conhecido entre nós sobre ‘Cosmologia’. Durante o desenrolar da
mesa com os colegas, alguns atores entram no palco com seus
corpos espremidos entre duas folhas de alumínio, portando ossos
nas mãos. Eles caminham lentamente. Ao mesmo tempo, outro
grupo dispõe no chão uma série de ossos. Tentei ver um desenho ou
coisa que valha, mais nada reconheci (CALMON, 2015).

A Arte e literatura já são um campo de certa efetivação do pensamento
inconsciente, no qual a teoria psicanalítica é formulada. Não à toa, as problemáticas
freudianas tomam parte de obras literárias ou artísticas (RANCIÈRE, 2009). Não é
de hoje que a psicanálise e arte promovem uma estreita relação de trocas. Em
muitos casos, criaram relações de cumplicidade. Louise Bourgeous (1911 – 2010),
cuja análise estendeu-se durante longos anos de sua vida, teve sua vida
possibilitada pela arte, “porque o borderline, o salto para o abismo esteve sempre
muito próximo, a autodestruição em várias estâncias, etc.” (HERKENHOFF, 2015).
Para Herkenhoff (2015) foi a peça que faltava na exposição e que “deveria ser
construído sem enunciar para qualquer um dos lados do que se tratava. Eu achei
esplêndido a inteligência do processo. Devo dizer com certo prazer, que o MAR
participou de um processo de rearticulação do Grupo EmpreZa”. Rearticulação essa,
referente ao processo de interlocução do Coletivo com outras frentes de saber que
não a arte. Não houve durante a exposição processo no qual o Coletivo pudesse
apresentar seu trabalho em outros domínios do conhecimento que não fosse
estético.
Para um trabalho que pensa os dispositivos, o simpósio foi a localização em
que o trânsito entre saber e poder se apresentaram com maior intensidade. O artista
acadêmico, o artista que nega a academia, o psicanalista, o curador, o médico,
todos lidam no sistema com o poder que seus saberes lhe ofertam e dos quais
fazem suas escolhas. “Significa que o museu cumpriu sua função, o museu pode
perceber que a crise que vocês trouxeram, era também a crise que vocês estavam
enfrentando” (HERKENHOFF, 2015). A crise é este momento dos seres humanos no
qual precisam optar pela escolha de determinados saberes dos quais reterão suas
camadas de poder. Caliban aprendeu a língua e isto lhe deu poder de praguejar seu
colonizador.
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Figura 44 Grupo EmpreZa, Simpósio Calibán de Psicanálise, MAR 2014. Foto: Thales Leite, 2014.
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Eles começam a bater os ossos no chão, fazendo muito barulho,
quebrando tudo o que tinham disposto no chão. Era difícil
acompanhar o que os colegas diziam. Toda a atenção se desviava
para o inusitado da cena. Batem com os ossos nas placas de
alumínio, contra seus rostos. Alguns colegas na mesa pararam de
falar e acompanhavam a cena. Bem na minha frente, uma daquelas
pessoas que julgara estranhas, levanta-se e começa a se despir. Era
uma mulher jovem. Bonita. De peito nu, pega uma lâmina que
guardava junto à calcinha e começa se cortar. Tive ímpetos de
intervir. Mas entendendo ser uma performance, portanto um ato
deliberado daquele grupo, me contive. Ela sangra nas mãos e
espalha seu sangue pelo rosto. Percebo que em cantos diferentes do
auditório, outros fazem o mesmo. Estou estarrecido. À medida em
que mais se cortam, mais sangue e mais seus corpos vão se
pintando de ‘vermelho’ (CALMON, 2015).

Calibán olhou-se no espelho. Percebeu que se tratava do anagrama de
canibal. É capaz de consumir seu igual. O performer devorou algumas gotas de seu
sangue, e com ele, maculou seu corpo. Experiência estética em campo do saber
psicanalítico. O sangue corrido em meio ao público fluía dos cortes de lâmina
desferidos pelos performers em seus corpos. Rompeu-se a representação. O desejo
que custou a liberdade de Caliban pretendia multiplicar os selvagens na ilha, cuja
raça vil, “os de boa natureza não toleram” (SHAKESPEARE, 2015, p. 28). Estavam
postos arte e psicanálise, limiares entre estética, realidade, poesia e inconsciente.

Figura 45 Grupo EmpreZa, Simpósio Calibán de Psicanálise, MAR 2014. Foto: Thales Leite, 2014.
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Foi no desconforto que o campo de diálogo entre arte e psicanálise se
desenvolveu. No entendimento de Herkenhoff (2015), Calibán foi um dos momentos
mais importantes da trajetória do Grupo EmpreZa, “porque colocou em xeque o lugar
daquilo que é um saber sobre o inconsciente, uma prática sobre o delírio, uma
prática sobre o bem-estar das pessoas, uma prática sobre os desajustes, as crises,
os borderlines”. Sem maniqueísmos ofereceu aos sujeitos um foro psicanalítico
primal. “Eles entraram em uma condição de uma fragilidade subjetiva, de um não
saber, e ao mesmo tempo, todo conhecimento que tivessem da teoria da psicologia
humana foi colocado em deriva”.
O não saber e a deriva podem ser pensados como da mesma ordem do ciclo
estético, talvez um de seus primeiros efeitos. Uma nova criação, não importa o que
for é horrível (setzlich). Não há lugar para o novo. “Quando recebo algo, tento
acomodar o recebido em minha memória. O novo é um ruído. Ele me perturba, é
repugnante. Odeio-o. A criatividade começa com o feio (hässlich)”. As pessoas
saiam correndo ao ouvirem Beethoven. “Aos poucos os elementos perturbadores
são integrados. Eles criam espaço para si na memória e começam a irradiar de
modo peculiar. O novo se torna informativo. Ele dá um sentido à memória em sua
totalidade. Essa é uma definição de belo”. Assim é o ciclo estético. (FLUSSER,
2015, p. 196, grifos do autor).
A deriva é inerente à obra de arte. Pedrosa (2015, p.245) à assimila como
desprovida de um sentido literal constante que se possa transferir às palavras,
chega como um estalo, um flash de luz. Não acumula proposições senão apresenta
“súbitas visões das coisas e multiplica o espaço de nossas concepções”.
Se pensarmos a performance, é mesmo extravagante a ideia da eliminação
do “espectador por meio de sua identificação com o corpo do artista e pela
representação nesse corpo das vicissitudes da arte e do processo”. Se esta
possibilidade é real, a experiência tratará de proporcionar no corpo dos sujeitos as
dificuldades que passam o artista. “Se o Conceitualismo suprime o Olho ao colocá-lo
de novo a serviço da mente, a Body Art, como a de Chris Burden, associa o
Espectador como o artista e o artista com a arte – uma trindade consagrada”
(O’DOHERTY, 2002, p. 68).
É provável que durante o trabalho o Grupo EmpreZa ofereceu tal
possibilidade ao espectador: um corpo que sangrava tanto quanto seus corpos. Mas
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um corpo que sangrava tanto como o cotidiano carioca das mídias, dos grandes
centros, até mesmo dos consultórios. Pedrosa (2015, p. 325) argumenta que é o
momento histórico que indica uma maior capacidade de identificação. No século
XVII, “a preferência ia para os esboços e as obras incompletas na arte da
representação”, o que exigia um menor grau de resposta ativa do público. Na poesia
moderna há uma simultaneidade de significados que acaba por exigir uma maior
resposta ativa.
E a presença do corpo na contemporaneidade como ato estético abre um
novo leque de possibilidades. Já não é mais a pintura que sangra senão o
semelhante. Tal possibilidade de identificação oferece tal qual o corte, uma fenda
que permitirá o autoquestionamento a partir do outro. Merleau-Ponty (2012, p. 15)
apresenta fenda ao questionar o comum daquilo que se vê “se perguntarmos o que
é este nós, o que é este ver, e o que é esta coisa ou este mundo, penetramos num
labirinto de dificuldades e contradições”.
À deriva, assim como Próspero, leva até Caliban. O eterno embate entre
humano e fera, civilização e selvagem, mas também de uma humanidade que é fera.
A energia deste embate esmagava os ossos tão quanto as placas de ferro
esmagavam o corpo do performer. Cada movimento demandava muito energia. Era
preciso vencer a claustrofobia. A visão era parcial. Estavam naquele ato nossas
endemias cotidianas, a por em questão, se o ponto crucial entre fera e humanidade
não seria também entre a humanidade que é fera,
Quando eu revejo a performance, com os ossos, com a cabeça de
boi, me volta a questão da ruralidade. Antigamente se dizia que o
sertão do Brasil começava na Central do Brasil, era uma frase dos
anos 20 e 30. E ao mesmo tempo eu fui a Campo Grande
recentemente e vi novamente um Rio de Janeiro rural, com sítio, com
vaca, dentro do município à uma hora e meia daqui. Existem pessoas
que vivem uma vida rural pastoral. Aquilo também foi uma forma
diferente de se trabalhar a ruralidade, que seria em um plano mítico,
ao mesmo tempo um plano extremamente visceral em que havia algo
dessa questão da humanomalidade de que eu sou o animal, o animal
é eu, meu corpo é dele, eu sinto a dor que ele sente. Ali há uma
transmissão de significados e de possibilidades de entendimento da
carnalidade do discurso que é muito forte além de tudo que ela possa
conter de Teseu, de labiríntico, do Ciclope, com a busca do olho atrás
da opacidade, a ampliação do olho como se o crânio, que é o meu
crânio também, ele não tivesse uma concavidade suficiente exigida
por um globo ocular que fosse enxergar o mundo, uma escavação do
lugar do olho que vai encontrar no fundo uma barreira
(HERKENHOFF, 2015).
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Teseu precisou vencer o labirinto para enfrentar a fera. Ulisses precisou
vencer o olho para escapar do Ciclope. Caliban é um anti-herói, o exemplo mor de
humanomalidade. Todavia parece que a carnalidade do discurso é essa eterna
expansão das significâncias que atravessam mitologias. Pedrosa (2015) aponta que
nos primórdios da psicanálise estão as tradições mitológicas e literárias, cujo tema
central eram os conflitos humanos, mas a arte não corresponde somente a uma
representação da fabricação de fantasia como um caminho de volta para a
realidade, nem apenas impulso de comunicabilidade. A identificação com o herói,
como sugeriu Freud, foi a menos importante das reações face ao fenômeno artístico,
e a crítica de arte moderna não pôde aceitar essa teoria. A identificação, assim, seria
de maior potência no plano político, nas manifestações coletivas, tribais, cabendo ao
domínio das artes plásticas apenas uma iniciação superficial.
A obra de arte exprime vivências desconhecidas, uma organização simbólica
nova, perceptiva ou imaginária, sempre no domínio do pensar e do sentir. É
“objetivação sensível ou imaginária de uma nova concepção, de um sentimento que
passa, assim, pela primeira vez, a ser entendido pelos homens, enriquecendo-lhes
as vivências”. O artista apenas organizou “uma forma-objeto, um objeto-sentido, um
sentimento-imaginação” (PEDROSA, 2015, p. 262).
O que eu senti ali é: Aquele momento crucial, na história da arte
moderna em que a superfície não dá mais conta da imagem, em que
o Fontana vai adotar o espasmo de um corte, que o Pollock vai
adotar o overall, que no Brasil vai se dobrar como se fosse a dobra
da alma. Aquele plano de metal pra mim é o plano da escultura do
Amílcar que é cortar e dobrar, é o plano da escultura da Lygia Clarck
mesmo que não seja necessário. Vocês não têm nenhum
compromisso em dar seguimento a esta história, talvez seja uma
necessidade minha e não de vocês, mas é como eu posso analisar,
com as ferramentas que eu tenho. Se elas são antiquadas ai é uma
outra dificuldade minha mas como eu pude naquele momento tentar
perceber que é esse olho que me vê, esse vazio que me vê, esse
olho que vai virando quase que uma escuta de um mundo complexo
que é o mundo rural, que está à margem da arte, da história da arte,
que está à margem de muita coisa embora hoje a televisão
também... (HERKENHOFF, 2015).

Pode-se pensar que o problema da superficialidade da identificação apontado
na arte moderna não levava em consideração o ato. Muito menos com o ato que
rompesse com a representação. Se o ato na arte contemporânea é capaz de atingir
a carnalidade do discurso, trará consigo o plano político e toda a potência da
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identificação. “Pois todo sofrimento é apenas sensação, existe somente na medida
em que o sentimos, e nós o sentimos em virtude de certos arranjos de nosso
organismo” (FREUD, 2010, p.32).
O corpo do artista que sangra será tão frágil e suscetível à dor quanto o corpo
daqueles que presenciam a experiência. É transferir a superfície atacada da tela
para o corpo. Se para Pedrosa (2015, p. 285-286) a pintura “é uma espécie de
campo eletromagnético onde forças contraditórias, mas organizadas exprimem o
que ele designa por ação, quer dizer, a vida. A ação é criada pela tensão da forma,
da linha e da intensidade das cores” na performance o corpo e suas vicissitudes
será o suporte assim como na pintura é a tela.
O artista vê, sente, relaciona e coordena simultaneamente; e todas
essas experiências são ao mesmo tempo funções intuitivas,
sensíveis e lógicas. As relações de espaço, de forma, de oposição de
direção, de linhas de força, de intensificação, de repulsa e atração,
de tensão e distensão, de diferenciação e integração e essa
vigilância contínua, incessante, para não ver, não sentir, não
compreender nada unilateralmente [...] é específico da atividade
criadora (Ibidem, p. 290-291).

Figura 46 Grupo EmpreZa, Simpósio Calibán de Psicanálise, MAR 2014. Foto: Thales Leite, 2014.
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Tanto na pintura quanto no ato, o processo de criação acontece de forma
similar. Na performance, na pintura, o artista vislumbra uma imagem de pensamento
como ação tal qual Caliban é a imagem guia deste itinerário. O artista imagina a
pintura da mesma forma que imagina o ato. São elaborações complexas, colocadas
à prova em busca de uma potência. São as imagens de pensamentos parte da
simbolização, da articulação, visto que aparecem à mente como símbolo antes
mesmo da palavra, tem início antes dos símbolos verbais e do modo lógicodiscursivo. “Antes do símbolo verbal a imagem é o primeiro veículo de que se serve
a inteligência humana” (PEDROSA, 2015, p. 292).
Tal elaboração dará forma ao ato, que insistirá em tocar nos pontos de
sensibilidades caros ao corpo do espectador. Como uma pintura, a elaboração
estética é um estudo incessante cujo intuito é camada por camada. O homem nunca
viu, nunca, não ouviu nada, nunca, pela primeira vez, impassivelmente. A forma
segundo Pedrosa (2015, p. 299) “é pois uma surpresa. O poder sugestivo de toda
forma artística vem desse impacto de surpresa e dessa luta, desse afã profundo
para estruturar-se” e proporcionar outras possibilidades de realidades. Se for uma
surpresa, pode perturbar, comover, tocar, ser insidiosa ou chocante, uma
embriaguez ou atordoamento, um escorregão, uma topada, “uma impressão de
mergulho ou ascensão; de avanço ou recuo, pode ser contínua ou descontínua”
(Ibidem).
Na mesa, a esta altura, o físico falava sobre Cosmologia. Sentia
muito incomodo. Um dos atores, inteiramente nu, sentado no
auditório, rasgava as páginas de um livro, lambuzava-as com seu
sangue e as distribuía criteriosamente a todos na platéia. Uma folha
para cada um. Tentando dar sentido ao acontecimento, tento
identificar o livro a partir da página que me coube. Não consegui.
Depois soube se tratar do Anti-Édipo (CALMON, 2015).

Durante a performance havia ao fundo um áudio em looping com captações
do cotidiano: o carro da pamonha, grunhidos de cópula, devaneios de Antonin
Artaud, uma aula de Lacan, notícias da crise política pela qual passava o Brasil. Se
Caliban é possível como uma imagem de pensamento, podia ser muito bem descrita
como a atitude do sujeito que rasgava o livro no simpósio, imerso no caos cotidiano,
tal qual usufruiu do conhecimento para praguejar seu colonizador. Não é o
praguejar, uma forma de voltar contra o discurso a sua forma?
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Figura 47 Página ensanguentada do livro O Anti-Édipo. Fonte: Arquivo pessoal, 2014.
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O Anti-Édipo (2011) escrito em 1972 a quatro mãos pelo filósofo Gilles
Deleuze (1925-1995) e o psicanalista Félix Guattari (1930-1992), obra da qual se
arrancaram as páginas lambuzadas de sangue, habitou o campo do discurso
durante a performance. Talvez fosse uma espécie de ação na qual se retorna ao
discurso com mais discurso. O livro não é fundante para o Grupo EmpreZa, senão
uma fonte que muito dizia do campo dos enunciados daquela situação. Houve quem
relatasse a entrega das páginas como pelo próprio Anti-Édipo, ou por Caliban, que a
cada página maculada, colocava à prova os discursos psicanalíticos.
O registro de uma das páginas é oportuno: dado a complexidade da obra, é
preciso abreviar o enredo sem perdê-lo de vista. A página arrancada lembra que
mesmo diante da contribuição ímpar do saber do inconsciente “a psicanálise
suprime os conteúdos sociopolíticos” pois “todo delírio tem um conteúdo históricomundial, político, racial” (Ibidem, p.123). Ora, na tentativa de elucidar tais questões,
estas se apresentam como prerrogativas suficientes para pôr à prova o saber e o
fazer psicanalítico.
A questão que Deleuze e Guattari (2011) apresentam na página arrancada, é
o problema em endereçar tamanha devastação humana a Édipo e sua ordem
familiar. Implicações como estas justificariam os fascistas como simples paranoicos,
conduzindo o conteúdo político e histórico do delírio para o campo familiar. Mesmo
em casos psicanalíticos em que Édipo é ausente, tal falta configura-se como um
problema. As implicações são insistentemente suprimidas em Édipo, o que acaba
por revelar a insuficiência de uma psicanálise edipiana.
Atingido fortemente pela cena, me perguntava: ‘Será que as palavras
que usamos para nos comunicar e que temos a pretensão de poder
tratar das dores humanas, não valem mais nada? Foram esvaziadas
de todo seu vigor, de modo que agora para comunicar algo humano
teremos que recorrer ao sangue proveniente dos corpos cortados,
aos ossos quebrados e a páginas escritas com sangue?’. Chocado,
via o sangue pingando no chão. Ninguém interveio. A conferência
prosseguiu até o final (CALMON, 2015).

É corriqueiro ficar “sem palavras”. As emoções, as adversidades, as
contingências, as palavras jamais darão conta de tais imanências. Compreendo o
valor da palavra para o campo psicanalítico. Mas a arte opera nesse lugar
fenomenológico que não cabem as palavras. Elas poderão denominar a experiência
vivida, mas distancia-se de sua totalidade.
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Merleau-Ponty (2014, p. 240) disse que nomear um objeto é afastá-lo do que
ele tem de único para ver nele o representante de uma categoria. “A palavra ainda
está desprovida de uma eficácia própria”, pois se trata de um “signo exterior de um
reconhecimento interior que poderia fazer-se sem ela e para o qual ela não
contribui”. Ela não é desprovida de sentido, mas não o possui, porque é fundada em
uma operação categorial, é o pensamento que tem um sentido no qual a linguagem
reside como acompanhamento. A fala consuma o pensamento, as palavras cabem
para um texto, mas não bastam para formar o sentido musical de uma música ou
pictórico de uma pintura. É possível que as palavras persistam como a imago
freudiana, que é menos que a representação de uma percepção do que uma
essência emocional precisa.
A linguagem para Pedrosa (2015) não só deforma e oculta os pensamentos,
mas concorre para esconder-se dos sujeitos, pois na tradição da linguagem, se
recebe receitas de parte de atitudes morais. Podem-se considerar tais afirmações
devido a arte como possibilidade de experiência não deformada pela linguagem,
porque a precede. Não sei se para alguém naquele auditório a performance formouse como sessão perturbadora de análise na qual os fatos não mais foram da ordem
das palavras, senão da realidade. Talvez tivessem presenciado na arte algo
semelhante aos quadros clínicos de seus saberes.
Mas a questão é ainda o poder terapêutico da palavra. Disse Guattari (2012 p.
175) que a psique, em essência é a resultante de componentes múltiplos e
heterogêneos, envolve, o registro da fala, mas também meios de comunicação não
verbais, relações com o espaço arquitetônico, comportamentos etológicos, estatutos
econômicos, relações sociais de todos os níveis e, ainda mais fundamentalmente,
aspirações éticas e estéticas. O que está em jogo no relato do simpósio não é
somente o vigor psicanalítico, mas ainda o conforto pelas palavras. Quantas vezes
as palavras que desferimos aos outros são recebidas de forma vazia? Se as
palavras contêm tais insuficiências abordadas, como se pode tratar no outro um
choque vivido na realidade?
A descoberta do inconsciente possibilita vislumbrar parte das origens da
criação artística, com suas imagens e vida em comum as obras de arte. Mas a arte
se manifesta sem o controle da consciência, dispensa até mesmo o intelecto, pois é
do domínio da sensação que transmutam em emoções. Ver em modos limitados de
183

visão “não é ver, e enfeixar-se no mais tacanho paroquialismo de sentimento”, pois
“somos prisioneiros de antigas orientações amalgamadas nas línguas que
herdamos. A linguagem da visão, talvez ainda mais sutil e completa que a verbal,
determina a estrutura de nossa consciência” (PEDROSA, 2015, p. 73).
É preciso retomar a emoção. Caliban viu homens perambulando pela ilha
deserta. Embriagado, foi tomado pela expectativa de por fim à escravidão e tratou de
planejar com desconhecidos a morte de seu mestre. Achou que se tratava de seres
que caíram do céu conforme uma antiga mitologia. Ficou maravilhado. Ficou
emocionado. Acreditou ter encontrado criaturas divinas a quem poderia servir.
Abriram-se ali novas possibilidades em seu horizonte.

Figura 48 Grupo EmpreZa, Simpósio Calibán de Psicanálise, MAR 2014. Foto: Thales Leite.

A arte por vezes é arrebatadora. Se a arte é uma sequência de surpresas
emotivo-cognitivas, podem ser realizadas no contexto das intuições (significados do
que elas dizem), quase fisicamente tocadas, “tornando-se como que percebida”
(Ibidem, p. 329). Fator fenomenológico, apontado por Merleau-Ponty (2014) quando
diz que a cólera não se da a uma localização, pois o gesto é a própria cólera.
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Aplaudiram a conferência. Abriram para o debate. Pego o microfone
e me dirigido à mesa, pergunto-lhes se eles acompanharam a
mesma cena que eu presenciara. ‘Vocês perceberam o que estava
acontecendo aqui? Luiz Alberto (o físico), tenho a maior admiração
por você e sempre te ouvi com o maior interesse, mas devo te dizer
que não escutei uma só palavra do que você disse. Vocês viram as
pessoas se cortando e se pintando de sangue? Quero dizer a vocês
que nunca me senti tão agredido em toda a minha vida. Todos
pareciam querer me dizer que tudo o que falamos é blá-blá-blá’
(CALMON, 2015).

Se a força da obra de arte está na capacidade de que a cada movimento,
símbolo ou forma ela encontra mais de um núcleo significante, pode ser pensado a
partir do que Freud chamou de princípio de condensação, visto que um símbolo
discursivo, uma palavra, “pode ser tomado em sentido literal ou hiperbólico. Na
forma simbólica não discursiva, é a própria estrutura formal que delimita as
possibilidades da significância”, nas quais coabitam, inclusive, emoções diversas e
até afetos contraditórios. Considerando tal princípio de condensação, é preciso
compreender que a apreensão da obra e sua rica ambivalência se dá pelas suas
estruturas formais, refusando assim, qualquer explicação verbal ou do pensamento
analítico (PEDROSA, 2015, p. 330). É selvagem como Caliban, carrega em si a
ambivalência e todas as possibilidades de seus núcleos significantes.
Lembro de um outro comentário sobre a nudez dos atores, que, devo
dizer, não me disse nada. No dia seguinte, dando continuidade ao
evento, chego ao MAR e comento ainda com os colegas o que
vivemos na véspera. Para minha surpresa, dentre aqueles a quem
me dirigia, todos pensaram se tratar de sangue cenográfico, ‘você
não viu, seu bobo?’. Pedi que dirigissem a pergunta aos
organizadores e todos voltaram agora então impactados. Ou seja,
eles tinham assistido a cena e não a significaram. Pura denegação.
Depois soube que nenhum dos presentes fora avisado do conteúdo
da performance. O que teriam feito caso tivessem sabido?
(CALMON, 2015).

O que justifica o estudo deste trabalho é justamente sua natureza que rompe
com a representação buscando atingir a potência da experiência. É mesmo a
natureza humana uma realidade fake, triada, na qual a representação é dominante.
Os agenciamentos subjetivos, perceptivos, afetivos das sociedades industriais
desenvolvidas tendem a produzir uma concepção de subjetividade padronizada,
seriada, na qual o sujeito passa por caminhos maquínicos como a televisão, e o
mass media (GUATTARI, 2012, p.166). É que a própria imagem do cotidiano se
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presentifica como a imagem que querem creditar, com sua violência justificada pelas
notícias e suas inversões de conteúdo como estratégias de controle. A denegação,
esse mecanismo de defesa inaugurado na psicanálise vem mesmo a calhar diante
da experiência e do cotidiano: não significar para não sofrer.
Eu acho que vocês lidam com a fragilidade do corpo, isso de não
temer a morte, para mim também é não temer a vida, então quando
fede, é porque é matéria orgânica em decomposição e a
decomposição se dá dessa forma. Embora eu sentisse um mal estar,
eu sabia que esse mal estar era necessário. Eu não sabia se havia
intencionalidade, mas a partir do momento que o osso eclode, é
necessário e participa (HERKENHOFF, 2015).

Caliban é repulsivo, seu corpo fede, é “um demônio de nascença, cuja
natureza nenhum ensinamento consegue alterar [...] e a medida que envelhece, seu
corpo se torna mais feio e sua mente se corrompe” (SHAKESPEARE, 2015, p. 91).
Como se fosse obra de Caliban, não se pode reduzir a experiência ao revulsivo.
Pode partir do revulsivo para abrir um mar de significâncias. Os artistas que
pesquisaram o corpo nos anos 1960 – 70, seus ativismos são hoje caros. Pedrosa
(2013) lembra que os ativismos que pesaram sobre eles são de tremenda
complexidade que escapam à análise. Não ofereceram espetáculos, mas se deram
a si mesmos, o corpo era seu objeto e sua busca, na qual a destruição era voltava
contra eles mesmos, distanciando-se da pura autodestruição na qual se dá o
espetáculo.
Segundo Pedrosa (2015, p.113) a arte corporal que germinava entre os anos
1960 – 70, transformava o ato estético em ato moral. Negaram a estética.
“Aceitaram a morte como inevitável, em nome da saturação cultural e da
irracionalidade invencível da vida”. Atingiram perfeitamente um beco sem saída.
“Entretanto, abaixo da linha do hemisfério saturado de riqueza, de progresso e de
cultura, germina a vida”.
Alguns souberam transformar a deriva em hipótese de diálogo, que
me pareceu extraordinário em termos de diálogo, em dizer que não
pode responder, que estava mobilizado, buscando entender esses
desafios, enquanto outros não saíram da sua condição de poder, em
um distanciamento objetivo da psicanálise, demostraram a sua
absoluta submissão aos artistas. Quanto mais poder quiseram
demostrar, verbalizar, mais perto de atuar, mais estiveram
subalternos ao desafio, mais se enredavam quando se precisava
controlar, pois se enredavam no campo da sua atuação
(HERKENHOFF, 2015).
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Tal apontamento converge com a sugestão de Dewey (2010, p. 87) na qual
muitas vezes as vivências se dão por sensações como estímulos mecânicos que
impedem de perceber o todo. Assim, os sentidos não contam uma história ampliada,
pois “vemos sem sentir, ouvimos, mas apenas como um relato em segunda mão –
segunda mão por ele não ser reforçado pela visão” e mesmo que tocamos “o contato
permanece tangencial, porque não se funde com as qualidades dos sentidos que
mergulham abaixo da superfície”.
Considerando a experiência tal qual as imagens como borboletas, habita-se
uma propensão ao olhar, na qual algumas pessoas atribuem às formas uma
apetência para a verdade, do movimento “mais real que a imobilidade, que a
transformação das coisas talvez nos ensine mais do que as próprias coisas”.
Inseparáveis aos olhos se perguntam se o acidente não apresentará a verdade
quanto à substância, se dedicam a olhar a borboleta que passa (para as imagens
surpreendentes). Vão até o atelier para acompanhar a fabricação da imagem,
“observam a crisálida, esperam, com os olhos bem abertos, pelas latências da forma
há muito pioneira. Surpreendem, às vezes, um momento de gestação, veem
qualquer coisa ganhar forma: emoção dessa descoberta”. A imagem ao se tornar
matura e levantar voo, outra emoção. Eis o paradoxo: quando se contempla o
esplendor da imagem ela bate asas, e o que se observa é sua forma descontínua,
até que ela parte, sumindo de vista e o paradoxo se agrava. Distante se torna
apenas um ponto no ar até que somente reste o ar, outro tipo de emoção. Insistindo
em sua perseguição, em movimento: emoção. Tomado pela angústia do caçador que
teme perde-la, a captura: outra emoção. “Sufocamos a maravilha num bocal com
éter. Voltamos pra casa. Delicadamente, prendemos a falena com alfinetes numa
superfície de cortiça. Envidraçamo-la”. Contemplam-se agora todos os seus detalhes
e assim uma nova emoção. Mas ao passar do tempo se percebe que falta o
essencial à imagem: sua vida, seu movimento, seus batimentos e talvez a imagem
mude. Compensa-se com a erudição, especializa-se nas imagens, e com isso se
pode enlouquecer (DIDI-HUBERMAN, 2015b, p.296, grifos do autor).
Herkenhoff (2015) a respeito da experiência no simpósio relembra o poder
das ambivalências da arte, pois ali um saber da modernidade sobre o sujeito, uma
prática terapêutica que busca pensar certas questões da mente, entrou em uma
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situação ou de clareza, que é quando diz que eu não enxergo ainda, ou de
opacidade, quando diz que eu controlo, é um grande paradoxo.
Sem as habilidades do caçador, nem pretender possuir qualquer coisa, se
pode seguir as imagens com o olhar, correndo, sem rede, em movimento: emoção.
O que se admira é tudo aquilo que escapa os padrões impossíveis, imprevisíveis,
emoções singulares. Chegada à noite quando a imagem se torna turva, ela
desaparece, emoção, se espera e nada. Voltando para casa, ao acender uma vela
de repente a imagem reaparece: emoção. E se compreende que as imagens tem
sua vida própria, pois é sedenta de chama, da qual se aproxima, se afasta: emoção
profunda. E sobre a mesa restam apenas poucas cinzas (DIDI-HUBERMAN, 2015b).
Os paradoxos constantes, no MAR, por vezes beiraram o naufrágio. Para
Herkenhoff (2015) algo impressionante na fala do Grupo EmpreZa, durante o
simpósio, a respeito do funcionamento do Coletivo, “foi a consciência dessa relação
entre corpos, entre parte dos corpos, por isso eu falei do Théodore Géricault (17911824)”. Com sua pintura A Jangada da Medusa (1818) apresentou a relação dos
corpos por meio de um violento naufrágio que levou à deriva uma jangada por mais
de dez dias. Remete a constante narrativa no qual a burguesia se resguarda
sacrificando a população. Os que não puderam entrar nos botes com a burguesia
tiveram de improvisar uma jangada para tentarem sobreviver. Durante a jornada
infernal, a cada noite corpos desapareciam e a violência entre os sobreviventes os
consumia. Toda brutalidade pela sobrevivência ainda se misturava a atos de
canibalismo. O que essa dimensão canibal revela para além do ato, são os limites
pelos quais os seres humanos têm de passar para sobreviver. A pintura é o
resultado da tragédia: corpos devastados, aos pedaços em um amontoado que
parecia dar vida a um único organismo. Alguns tripulantes gesticulavam em
desespero ao barco que desaparecia no horizonte. A jangada parecia condensar
dimensões entre angústia e esperança, derrota e vitória, assim como são as
adversidades da vida. A dimensão do Coletivo se aproxima à crise da jangada com
uma distinção: o canibalismo é voluntário como processo de constituição de um
novo organismo. Cada membro devorará o outro ao passo de ser devorado, para
que a adversidade como potência poética emerja comum a todos.
É uma junção de libidos, territórios carnais de órgãos não submetidos à
ilustração “do O Anti-Édipo, do corpo sem órgãos, mas é uma organicidade que se
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recusasse a ter uma fisionomia de um corpo, aparência de uma anatomia, mas fosse
algo que fossem forças vibráteis em invenção do mundo” (HERKENHOFF, 2015). É
que se trata de um funcionamento próprio sem ilustrar conceitos, por ser de ordem
estética, da experiência, passa por eles sem que determinem o trabalho. Apesar das
aproximações, não é ilustração e nem se limita ao campo que preparou Deleuze e
Guattari (2011, p.21) na instância dos conflitos entre as máquinas desejantes, uma
antiprodução, o “corpo pleno sem órgãos é o improdutivo, o estéril, o inengendrado,
o inconsumível [...] ele não é uma projeção: nada tem a ver com o corpo próprio ou
com uma imagem do corpo. É o corpo sem imagem”.
Para Herkenhoff (2015) é um corpo inventado ciente de que nunca será
inventado senão permanentemente transformado e renovado. É como “um Bicho da
Lygia Clarck se revolvendo, ao contrário de ser uma manipulação do bicho pelo
sujeito, que investe desejo da experiência em produzir o bicho na sua condição
viva”, pois o movimento era “intrinsicamente daquilo que não tem forma e não terá
como um corpo único sendo um corpo único”.
Caliban tentou um último impulso selvagem antes do desfecho feliz da obra
de Shakespeare, que claro, mantém o monstro escravizado: trama a morte de seu
mestre. Mas foi surpreendido por sua extrema habilidade mágica. Deve ter sido um
fracasso semelhante às vezes que as experiências são minadas pelos discursos.
Muitas vezes as experiências não são significadas pois não se desprendem de
zonas de conforto. São Denegadas. Domadas pelo civilizado. Calibán retomou
assim aos poderes de seu amo e jurou: “serei sábio daqui em diante, e buscarei ser
perdoado e cair em suas boas graças, senhor” (SHAKESPEARE, 2015, p. 112). Até
quando manterá a promessa?
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4
VISÕES DOS MALES DO MUNDO

Sobre um moço feio
Cuidado, amigo, com a água cristalina.
Ou fonte, guarda-te desse terrível anzol
Que é a tentação de te olhares no espelho,
Pois tua seria de Narciso a sina.
E amaldiçoarias a plena luz do sol
Por revelar-te a feiura, jovem-velho.
(COOPER apud BULFINCH, 2013, p. 165, grifos do autor).
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Figura 49 Exercício de Paisagem. Grupo EmpreZa, frame de vídeo, 2005. Fonte: Arquivo pessoal.

Ao evocar Narciso em tempos contemporâneos, uma questão essencial
emerge do mito: como o indivíduo se porta diante da sua própria imagem, em um
contexto que se pretende pós-moderno? É uma mirada ciente das causas e
consequências do ideal de progresso como parte de sua problemática. É preciso
que, primeiro, se considere esta possibilidade, e, ainda, se atente para o cerne do
mito, pois sua moral é cara a esta tese. Questão antiga, porém pulsante. Maffesoli
(2004) insiste que se vive um resquício moderno no qual se busca uma sociedade
asséptica: toda feiura será a parte que pertence ao diabo. Há hoje, uma onda de
violência que insiste no apagamento e repressão de toda parte da sociedade que
reclama seus direitos. A parte do diabo será varrida por um regimento cuja raiz,
como disse Agamben (2009), é da oikonomia divina.
A própria imagem de Narciso foi suficientemente poderosa para causar sua
morte. Logo, o problema da morte narcísica é um problema do poder da imagem, da
estética. Poderosa, porque ela trazia em si a concepção de legítima beleza, e como
consequência, o orgulho em ser tão belo. Dialética entre suposta beleza e vaidade.
Tirésias o adivinho, alertou aos pais de Narciso que sua longevidade seria mantida
desde que ele não tivesse conhecimento de sua própria imagem. Exemplar de
admiração e concepção de beleza pueril, virtudes de Narciso, estas foram as causas
de sua destruição. Ao admirar sua imagem no leito de um rio, foi tragado por ela até
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as profundezas. Tamanha complacência diante de sua morte só pode ter sido
mediante entorpecência. A imagem de Narciso o anestesiou e o tragou em seu
próprio orgulho. Ademais, a definição de orgulho vai da admiração até a soberba, da
virtude à inanidade, causa e consequência.
Em muitos momentos, houve traços 'narcisistas' no comportamento
de ambas as partes envolvidas no projeto. Retomar Narciso nessa
discussão é elaborar uma parábola com os acontecimentos vividos
até aqui, onde o GE talvez se reconheça muito mais na interpretação
do mito por Spinelli, dizendo que "o mito de Narciso representa
(senão para os gregos ao menos para nós) o drama da
individualidade; ele mostra, isto sim, a profundidade de um indivíduo
que toma consciência de si mesmo" (EMPREZA, 2014).

Se o indivíduo toma consciência de si, perceberá suas crises assim como o
Grupo EmpreZa opera. Olha-se no espelho e enxerga de prontidão seus anseios,
suas angústias. Vê sua feiura como condição da vida. A beleza pode ser fulminante.
Foi, para Narciso. A imagem pode ser mortal, sua potência está no mito em questão.
A justificativa para buscar ancoradouro para esta passagem na sociedade
contemporânea é porque percebo que ela opera em pressupostos narcísicos: admira
e tem orgulho da projeção de sua imagem, e vai além, rumo ao futuro, distanciandose de qualquer mancha ou marca advinda deste processo. Nomeia de mazelas do
mundo tudo que não compreende seu plano ideal, ainda que seja o nomeador e
provocador desta nomenclatura. Aproxima-se de uma invenção do cotidiano ilusória,
cada dia mais puro e bem resolvido, ainda que qualquer retaliação absurda seja o
preço justificável a ser pago à priori. Segue uma lógica do “bem”, cuja tendência é
pensar no e para os outros, atitude ocidental insistente devido à herança do
messianismo judaico-cristão, de um universalismo moderno, que em seu nome
foram justificados o imperialismo econômico e político, imerso em um magistério
moral onde todo potencial que possa manchar sua imagem pertence ao “diabo”
(MAFFESOLI, 2004).
É bem provável que se Narciso não fosse tragado pelo seu reflexo, se
permitindo um exercício crítico, tocaria seu rosto e notaria uma maquiagem barata.
Se resistisse ao seu reflexo, perceberia um leve olhar de ressaca. Ou perceberia
que seu rosto estaria coberto por algum tipo de máscara assegurada pelos rumores
de sua beleza. Poderia ser ele um moço feio.
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Tomar essa consciência é estar em contínuo estado de transformação
dos sentidos sobre as ‘coisas’ do mundo, diferentemente do modo de
compreensão “que promove a constituição de uma imagem de si
unificada, perfeita, cumprida e inteira” (Houser), que é muito mais
perceptível em um olhar crítico sobre a grande maioria das
'Instituições', que zelam 'narcisicamente' por suas imagens, muitas das
vezes 'entorpecidamente' insensíveis às aproximações de qualquer
outro desejo sobre si, visto que o ‘vir a ser’ já se mostra tão bem
concebido, que as demandas extraordinárias não lhe cabem em nada
(EMPREZA, 2014).

O que o zelo narcísico apresenta é que não manchará sua imagem.
Institucionalmente, terá melhor imagem aquele que possuir o que foi codificado
culturalmente. Logo, mesmo o feio será um código de beleza. Mas somente após
sua codificação. O espectador por sua vez será imerso nesses códigos e passará a
habitá-los. Eu não sei dizer se no MAR, a experiência deu início à codificação
estética do Grupo EmpreZa ou a fortificou como resistência. É que todo discurso
será cooptado.
Na obra Exercício de Paisagem (2005), do Grupo EmpreZa, há uma
possibilidade narcísica às avessas: o jogo é sempre entre o indivíduo e o reflexo da
paisagem, ele não olha seu reflexo, eles se fundem, são parte de um todo. O corpo
está submerso de modo a permitir apenas a respiração, e com isso se propõe
exercitar a paisagem. Mesmo quando completamente submerso, o corpo parece
flutuar sobre o reflexo que o permeia, ele é, inevitavelmente, a paisagem. Ele não
foge deste reflexo porque sua fuga é inevitável.
No exercício narcísico, caso Tirésias tivesse se enganado, o reflexo, também
função do espelho, desempenharia sua exata funcionalidade: o permitiria desconfiar
de sua beleza, ajustar a máscara caso estivesse imperfeita ou ainda em casos
peculiares a tiraria, para contemplar o que está por trás dela (FLUSSER, 1998, p.
67). Pode se considerar que se vive diante de uma distorção da imagem da vida ou
do próprio ser. É constatação advinda da veiculação de visualidades do cotidiano
que mais parecem ser fruto da anestesia ou anacronismo da realidade. A sociedade
é rodeada de imagens imersas numa marcha em busca de um glorioso progresso.
Durante a metade do século XX, Heidegger já alçava o despertar de uma sociedade
como mundo-imagem, “no qual o mundo seria concebido e compreendido como uma
imagem ou através de imagens” (MARTINS, R., 2005, p. 137).
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Se há uma falsa moral do mundo, não é devido apenas a discursos
controversos, mas ainda por conta da veiculação de um mundo-imagem cuja
natureza política é extremamente duvidosa ou manipulada. A imagem política: as
mentiras propagadas pelas lideranças, com suas faces serenes, são tantas vezes
veiculadas, que acabam por ganhar status de realidade. A cidade se torna um antro
de violência ao passo que se propagam imagens de suas belezas. “Nada é realidade
se não vira notícia!” diz o ditado popular.
Desde os anos 1970 Guy Debord (1997) apontava uma sociedade mediada
por imagens, e de seus conteúdos triados que definem seu uso e apresentação
social. Daí se pode pensar em uma sociedade que vive sobre vigências de um
mundo triado. É possível introduzir a ideia de uma sociedade que se espetaculariza
em suas relações mediadas por imagens, resultado e projeto de um modo de
produção existente, uma decoração, cerne do irrealismo da sociedade real e
afirmação de uma escolha prévia de sua produção.
Georges Didi-Huberman (2015b, p. 293) aborda a complexidade da
orientação por imagens, uma vez que jamais a imagem tenha estado tão presente
no universo estético, político, cotidiano, e tenha carregado tantas verdades cruas e
tantas mentiras, que solicitam “credulidade, jamais ela foi objeto de tantas censuras
e destruições”. Nunca antes a imagem foi objeto de tantas discórdias,
“reivindicações contraditórias e de rejeições cruzadas, de manipulações imorais e de
execrações manipulantes”.
Pode-se considerar que o conjunto estético apresentado no MAR se aproxima
de imagens dos males do mundo, como se fosse conteúdo de uma Caixa de
Pandora. Mas é preciso considerar, de forma geral, que essa estética da parte do
diabo capaz de apresentar as crises do mundo, se não for triada, será problemática
aos dispositivos. Um conjunto estético dessa natureza possibilitará que os
dispositivos apresentem parte daquilo que excluíram de sua triagem. Profanarão sua
beleza narcísica, ou habitarão a possibilidade de contradispositivo de Agamben
(2009). Seu primeiro efeito é desestabilizar um conjunto discursivo deste mundoimagem, cuja natureza está ligada a um ideal de humanidade no qual todo conjunto
de visualidades que afrontam ou colocam em risco seu sistema tende a ser excluída
ou utilizada à seu favor.
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Na possibilidade de um mundo que se organiza em imagens, é preciso aceitar
que ele disponha de um discurso complacente ante o preço do progresso. Ante à
vontade de avanço, suprime-se o cotidiano cru para que este não irrompa no
processo de desenvolvimento. “E que este nunca chegue até nós!” dirá o
conformista. Assim, se pode permanecer seguro de que a tragédia da vida é por
uma causa maior. Justifica-se assim, a violência. É um conformismo que irrompe no
perigo, pois, aquilo que se nega corre o risco de se tornar perverso e fugir ao
controle (MAFFESOLI, 2004).

Figura 50 Sopa de Letrinhas, 2002. Vídeo exibido na exposição. Frame de vídeo. Fonte: Arquivo pessoal.

Em Eu Como Você, estava em exposição o vídeo Sopa de Letrinhas (2002),
que consiste na ingestão de sopa de macarrão em formato de pequenas letras e no
vômito desta sopa sobre a cabeça de outro performer que o recebe passivo. O
trabalho apresenta pelo menos duas possibilidades: a passividade diária aos
discursos e conteúdos ou um corpo que, bombardeado diariamente por tais
discursos aprendeu a não mais ser reativo, pois pode triá-lo. Ligue a televisão e
assista a maleficação daquilo que deveria estar integrado à vida ordinária, ou serem
suprimidas em discursos de ódio em nome do bem. A questão que permeia a
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imagem é inteiramente complexa: é uma postura ideológica sobre todo, e como
ferramenta, para o bem ou para o mal é passível de justaposição. Reside aqui a
questão levantada por Alice Fátima Martins (2013b, p.26),
A fé na ciência não poderia apontar, tão somente, para uma troca de
lentes que, à maneira das explicações místicas e religiosas
anteriores, também produziram imagens distorcidas de alguma
realidade à qual, de fato, não se teria acesso direto – embora se
defendesse que sim, com base nos princípios da objetividade e do
distanciamento dos sujeitos em relação ao conhecimento em
questão?

E que fique clara a natureza de justaposição da imagem: ao que se pretende
emancipador, o risco é o mesmo dos moralistas. Isso se deve ao uso de imagens
não ficcionais como frentes de discursos em circulação na sociedade. A opinião
amplamente aceita é que o mal da imagem está em seu número, “na profusão que
invade sem possibilidade de defesa o olhar fascinado e o cérebro amolecido da
multidão de consumidores democráticos de mercadorias de imagens”. Pretende ser
crítica, mas está exclusivamente de acordo com o engendramento do sistema, pois,
ao contrário do pensamento no qual os viventes são afogados em imagens
testemunhas da truculência da vida, estas são muito bem selecionadas, passam por
uma triagem que elimina os excessos que a possam denunciar, que, por meio do
olhar de especialistas, dizem o que as imagens mostram e como se deve pensar a
respeito delas (RANCIÈRE, 2012b, p. 94). Pensam por e para todos, e de quebra,
modelam a máscara de encaixe perfeita para qualquer face, para que assim, se
possa olhar com orgulho a imagem refletida.
Na possibilidade de visão do reflexo desnudo, o refletido poderia ser tomado
por uma sobriedade instantânea, resplandecendo toda a crueza inerente ao ser,
àquilo que é natural ao seu meio. O natural poderia assim ser tomado por um belo
feio. É na ideia de natural que a imagem sóbria por vezes seria selvagem demais
para ser aceita em sua singeleza. A saber, o conceito de naturalidade e selvageria é
criação humana. Curioso é a proximidade do natural, natureza e selvagem como
conceitos próximos e complementares. O natural pertence à natureza onde habita o
selvagem. Eis um problema pessimista: e se o que é natural ao ser for exatamente
cruel, uma suposta natureza inerente, seria possível, passar pela provação de
Narciso? Poderia ser a beleza uma feia verdade.
196

Muitas imagens selvagens rodeiam e circulam no cotidiano com tamanha
naturalidade que se tende a aceitar tais proposições mediante seus discursos
evocados pelas redes dos dispositivos. Para além da violência e conflitos, pode-se
pensar na nudez veiculada pelas mídias em imagens e discursos que buscam
subverter a real condição humana: da vida indígena, que produz a imagem do doce
e bom selvagem, sinônimo de primitivo; da pornografia que apesar do discurso de
controle que a circula nunca antes foi tão consumida e tão aberta por meio das
mídias. É que os discursos triam e armazenam as imagens cada qual para uma
função. Parece que há uma recusa de um natural que desperta uma condição
selvagem, que outrora já pertenceu ao ser ou que se insiste em negar como uma
condição que não pode mais permear uma humanidade evoluída. O selvagem
pertence à natureza, e a selvageria, qualidade do selvagem, está estreitamente
ligada à crueldade e faz parte daquilo que o mundo rejeita, ela é parte de seus
males, deve ser um espectro advindo da Caixa de Pandora.

Figura 51 Impenetrabilidade. Série fotográfica. Grupo EmpreZa, 2012. Fonte: Arquivo pessoal.

Na série de fotografias expostas no MAR, Impenetrabilidade (2012), há
justamente a dimensão da crise dos corpos na sociedade, uma selvageria inerente
ao humano que insiste no choque, ciente de sua incapacidade de permeação. É
quando se percebe que entre um sujeito e o outro existe um abismo,
incompatibilidades, tal quais as imagens disparam a cisão do olhar. De toda sorte, os
corpos nas imagens se permitem a habitar tal desconforto. Não se distanciam da dor
e do impacto do outro, pois são cientes, que a civilização, a paisagem ao fundo das
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imagens é o palco de suas dores. É o que a Capela Cistina com seus anjos
escondem: a dimensão divina dos anjos que se esbarram nas alturas como o caos
dos corpos na terra e a sua necessidade de ordenamento. Há um abismo
insuportável dos seres e está é uma batalha a ser travada.
A hipótese de Homo Sapiens como um artifício ou máquina cujo intuito é se
reconhecer como humano, substância e espécie não é bem definida (AGAMBEN,
2013). É um arquétipo, uma imagem de humano para seguir. Dessa forma, a
selvageria não atribuída à racionalidade estaria em constante rejeição. Nestes
conceitos se perde o referencial do corpo natural dotado de desejo, indócil. É que do
corpo desnudo surge uma condição autoimune do pudor, esta que Derrida (2002)
pensa ser uma diferença entre o homem e o animal: os animais estão nus sem
saber, movimento contrário da humanidade que tem plena consciência deste estado,
e desta ciência sobre sua nudez é que o pudor e a vergonha estão encarnados. É ai
que os humanos são tragados pelas questões encarnadas no olhar: é o olhar do
gato de Derrida diante de sua nudez que o conscientiza do pudor,
Como todo olhar sem fundo, como os olhos do outro, esse olhar dito
‘animal’ me dá a ver o limite abissal do humano: o inumano ou ahumano, os fins do homem, ou seja, a passagem das fronteiras a
partir da qual o homem ousa se anunciar a si mesmo, chamando-se
assim pelo nome que ele acredita se dar. E nesses momentos de
nudez, diante do olhar do animal, tudo pode me ocorrer, eu sou como
uma criança pronta para o apocalipse, eu sou o próprio apocalipse,
ou seja, o último e primeiro evento do fim, o desvelamento e o
veredito (DERRIDA, 2002, p. 31).

O pudor é insistente neste pensamento porque aparece em campo e incide
como um espectro da maleficação do corpo, pois “o homem não seria nunca mais nu
porque ele tem o sentido da nudez, ou seja, o pudor e a vergonha” (Ibidem, p. 18).
Era o que estava em jogo em É que esse Tempo também é Corpo (2014): durante a
performance o corpo feminino rompia com os pudores e atacava os tabus, a medida
que o batom vermelho percorria o corpo da performer, o envolvendo em movimentos
nos quais se perdia a fronteira entre a violência e sensualidade, passando pelo
genital e findando na plantas dos pés. Muitos dos que assistiam o trabalho se
encontravam em constante desvio do olhar, incomodados, outros a relataram como
violência. Um dos pontos que estava em jogo é o desvendar a fronteira do
espetáculo, e neste caso, os constantes discursos que atravessam o corpo erotizado
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feminino. O que sobra desta fronteira é reconhecer na performance parte de
construção social perante o feminino cuja violência é a regra. No exercício de revelar
o corpo, se revelavam também às subjetividades pelas quais os sujeitos são
formados.

Figura 52 É que esse tempo também é corpo. Serão Performático no MAR. Foto: Grupo EmpreZa, 2014.

Esconder o corpo é justamente pensar em uma sociedade cuja diretriz está
no pudor e que este se encontra inevitavelmente no olhar. Relembra Agamben
(2009) que os dispositivos produzem não somente processos de subjetivação como
também processos de dessubjetivação. Um olhar que não escapa do princípio da
norma social, para Alice Fátima Martins (2013b, p.28) é “um modo de agir
determinado no âmbito social, imposto coercivamente ao indivíduo e por ele
incorporado de tal maneira que integra suas rotinas como se resultasse de sua livre
escolha”.
Se a Sala Sua Vez a partir de seus visitantes espontâneos, artistas e
grupos escolares sedentos por vivências e experiências propostas no
espaço museal, recebeu sob sua estrutura a estética de um
“banheiro escolar”, é um indicativo de que o museu esteve prenhe de
vida pulsante que desencadeou e manteve o processo de
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sobreposição de imagens e palavras em suas paredes, possibilitando
ao público a ‘sua vez’ de ser o artista. Nesse sentido, dentre tantas
outras propostas, o serviço educativo, o GE, visitantes e professores
agendados tiveram a oportunidade de desenvolver experimentações
coletivas incríveis. É a sala que guarda a característica selvagem e
pulsante da vida, através das marcas deixadas pelos visitantes,
como apontado por Jean Baudrillard ao se referir aos grafites e sinais
dos banheiros em sua pesquisa filosófica (EMPREZA, 2014).

O que o Grupo EmpreZa apresenta na fala é a dimensão na qual o público
assume o legado do artista. É preciso lembrar que por meio do estudo das paredes
da Sala Sua Vez se podia ter a dimensão de todo o contexto social do Rio de
Janeiro. Estava ali parte de sua subjetividade. Mas primeiro é preciso atentar que
para além da ideia das grandes obras que habitam os museus, Pedrosa (2015, p.
48) localiza que grande parte do público desconhece o fundamental do fenômeno
artístico e insiste na verificação dos cânones artísticos nas exposições. Essa
afirmação válida para arte moderna ainda é presente. Talvez toda experiência visual
do corpo que fuja desses cânones tenda a ser repelida do espaço.
O princípio da normatividade e dos pudores sociais, pelo visual, se insere no
cotidiano com tanta eficácia justamente pela prerrogativa de Rancière (2012b, p. 96)
na qual as imagens nunca estão sozinhas, pois pertencem a um “dispositivo de
visibilidade que regula o estatuto dos corpos representados e o tipo de atenção que
merecem”, ou seja, o ponto crucial está em “saber o tipo de atenção que este ou
aquele dispositivo provoca”. As imagens da violência no mundo passaram a ser
naturalizadas no cotidiano, por quê? Não são imagens muitas vezes repletas de
corpos? Este é um limiar chave para pensar o que se compreende como imoralidade
da imagem uma vez que a violência, que por si só poderia ser a medida da
imoralidade é aceita com tanta complacência. É possível que esta ação esteja ligada
ao simples fato de ao olhar as imagens, na condição de expectadores, diante de
imagens da ação ou de uma realidade crua, em um só movimento, as imagens
possivelmente ativariam a culpa do expectador que perceberia o mal encarnado na
imagem, denunciando assim “a inversão da vida que consiste em ser consumidor
passivo de mercadorias que são imagens e de imagens que são mercadorias”
(Ibidem, p. 87).
Ao passar pela provação de Narciso sob o risco de ser anegado para o fundo
do rio, o sujeito, ao olhar para o reflexo mediante a condição contemporânea
transvertida de um combate ao mal rumo ao progresso, possivelmente não seria
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tragado por esta imagem, seria paralisado pelo choque das descobertas, ou tomado
por um orgulho falso que tem de um cotidiano que é tão violento, cuja aparência só
poderia vir de uma loção enfeitiçante e anestésica, carregada de cinismo, um
entorpecente lançando ao ar que o adormece enquanto expectador. Narciso aqui
estaria ileso, e iria desfrutar de sua beleza. Iria protestar pelos seus direitos, pois via
que a sociedade ameaçava sua assepsia.
O cinismo é uma possibilidade de ater-se ao que é visto, tentar permanecer
aquém da cisão aberta pelo que nos olha no que vemos, ficar apenas na superfície
das coisas, um exercício de tautologia no qual há a vitória da linguagem sobre o
olhar que recusa a temporalidade e metamorfose das coisas, uma tautologia como
uma espécie de cinismo no qual o que é visto é visto, e o resto não importa (DIDIHUBERMAN, 2010).
Há ainda a possibilidade de se encarar o que se vê como um exercício da
crença: uma vitória igualmente miserável à tautologia, da linguagem sobre o olhar,
pois sua abordagem não é rasa nem funda, é justificado por uma espécie de causa
maior,
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imaginariamente a cisão do que nos olha no que vemos, prestes a produzir um
modelo fictício que os levaria a viver no interior de um grande sonho acordado
(Ibidem). O sujeito da crença busca “esvaziar os túmulos de suas carnes
putrescentes, desesperadamente informes, para enchê-los de imagens corporais,
sublimes, depuradas, feitas para confortar e informar – ou seja, fixar – nossas
memórias, nossos temores e nossos desejos” (Ibidem, p. 48). Aqui o corpo e suas
vicissitudes já não existem.
Ou é preciso considerar que muitas vezes a complacência mediante as
visualidades do mundo é medo de por elas ser devorado. Isso incide na
compreensão que as imagens são esfinges prestes a devorar-nos. A tentativa de
recusa imersiva na imagem é uma opção de inoperância repleta de consciência.
Reitera-se, tentativa. É atingir e imediatamente recuar da cisão provocada pela
experiência. Recusar a ressaca outrora causada por experiências similares. Uma
espécie de ideologia da dormência. Uma condição ideológica a qual é preciso
aprofundamento. Assim percebi alguns visitantes da exposição: evitavam o olhar
diante dos corpos, desferiam gestualidades ou palavras de indignações mediante as
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imagens, pareciam acessar e imediatamente tentar interromper uma imersão diante
daquela experiência.
Ao tocar em uma questão ideológica, primeiro é importante tratar do
posicionamento do sujeito e dos regimes de visibilidade. O sujeito é uma imantação
de subjetividades, cada qual repleto de suas experiências é um sem fim de
possibilidades. Segundo Pedrosa (2015, p.63) os indivíduos são dotados de
sistemas psíquicos particulares e uma potência plástica, pois no domínio das artes
se anulam questões qualitativas da ciência como normalidade e anormalidade. Cada
indivíduo, esse ser particular, é dotado de discursos e regimes que os tornam
sujeitos.
Nesse instante o espelho e o reflexo servem de ancoradouro, pois, sobretudo
é uma questão da ideologia: por um viés psicanalítico se pode encontrar a questão
do sujeito e da imagem no começo de sua formação ideológica, pelo processo de
identificação do “estádio do espelho”, isto é, a transformação produzida no sujeito
quando ele assume uma imagem, que na criança repercute da experimentação do
meio ambiente refletido, reduplicando a realidade com seu próprio corpo e
elementos ao redor (LACAN, 1996). Isto é considerar que o processo entre reflexo e
realidade é inerente á formação humana. É neste entre que reside interesse desta
discussão. Já foi apontado aqui um arquétipo a ser seguido do humano racional. É
perceber que neste processo a experimentação das coisas se dá ao assumir, e isto
é uma frente ideológica, uma imagem, seus regimes. Ante este ambiente refletido é
preciso lembrar que as narrativas dominantes ainda preveem que os viventes são
imagem e semelhança de algo maior, e essa superioridade da matéria não se
encontra em um plano ambiente. Se o algo maior for a concepção de um arquétipo
de Homo Sapiens sujeito a oikonomia, dotado de racionalidade, uma possível
máscara, maquiagem ou embriaguez diante do face refletida é de fato pertinente.
Ser inane diante das imagens evita o lampejo de ser inserido na realidade,
aliás, muitas vezes é preferível que os poderes discursivos das imagens sejam
encobertos para que a abundância da vida não desencadeie qualquer sentimento de
culpa. É um não querer ver para não se questionar. Mas o reflexo tem um segredo: é
a cópia da distorção da realidade. É uma questão inteira de inversão: se o que se
reflete é a barbárie absoluta, pela distorção do reflexo observo o progresso.
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O espelho é um ser em oposição. E é como tal que funciona. É um
ser que assumiu uma posição que é oposição: uma posição negativa.
É um ser que nega. É por isto que reflete. Não permite que aquilo
que sobre ele incide passe por ele. Refletir é negar, e isto é a sua
estrutura. Não pode haver uma reflexão positiva. As respostas que o
espelho articula são todas negativas. São inversões das perguntas
que o demandam.
As equações da ótica confirmaram esta
afirmativa. E também o confirmarão as analises do pensamento
reflexivo. Diz essa analise que todas as sentenças do pensamento
podem ser reduzidas à negação formalmente. Não deve portanto
surpreender que o fundamento do espelho seja o nada, essa fonte de
toda negação possível. O espelho é um ser em oposição justamente
porque o seu fundo é o nada do nitrato de prata (FLUSSER, 1998, p.
67).

É preciso duvidar sempre da prerrogativa da realidade, pois, o sujeito que se
acredita autônomo diante das imagens ao ponto de se posicionar complacente ou
não com elas, ainda está distante da produção das imagens que vê. Ser expectador
já é em si um mal por duas frentes: olhar é contrário de conhecer, pois o espectador
desconhece o processo de produção da aparência ou realidade da qual se porta
diante; em segundo lugar, olhar é contrário de agir uma vez que ser expectador é
ser passivo, é permanecer imóvel diante da aparência, “é estar separado ao mesmo
tempo da capacidade de conhecer e do poder de agir” (RANCIÈRE, 2012b, p.8).
Considera-se que o espectador estará inserido em determinado regime que o
denomina tal qual. Sabemos que o museu é dotado de regimes visuais de
“excelência cultural”. Daí tantas propostas educativas cujo intuito é a emancipação
do expectador. E essa “excelência cultural” é uma mácula que além de instruir
regimes de conhecimentos específicos, subjuga a capacidade de poder das
experiências, das imagens e de quem as vê. Pedrosa (2015, p. 71) apresenta uma
problemática educacional que pode ajudar a compreender tal mácula: o pobre
mortal, educado apenas para os afazeres medíocres da vida, busca compreender a
cena ou ação por meio de um significado verbal externo à obra. Busca assim, um
enredo ou uma narrativa comum às histórias que se leem em revistas, etc. A atitude
do público se distancia da potência da experiência estética, e o que exigem da arte é
que possam ser traduzidas em ideias ou palavras convencionais. Ainda que trate da
arte moderna é indiscutível que ainda se vive sobre seu jugo. A resposta do público
é “idêntica à do sujeito que espera subir a escada e vê-se, ao contrário, ao erguer o
pé, diante do vácuo. É fatal que degringole escada abaixo. É inevitável a decepção”.
Todavia a culpa não é da escada tampouco da arte, senão a distração dos maus
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hábitos mentais, na qual “os preconceitos intelectualistas encravados em certos
meios ditos cultos e a fixação verbal dos fenômenos e das coisas em todas as
camadas da população tendem a colocar o artista a par da sociedade” (PEDROSA,
2015, p. 71).
O grande problema é que no ambiente mentalmente determinado não há
espaço para a excitação sensorial. A operação não é ver, é rever, e dessa forma
condiciona-se as experiências vividas na mais estéril rotina. “Todo ser humano é um
poço de ideias, conceitos, imagens e convicções pré-concebidas. Por isso nunca se
viu uma sensação isolada” (Ibidem, p. 72).
Julio Le Parc (2006) é um artista que em sua produção sempre pensou o
lugar do espectador. Localizou dois blocos sociais que muito dialogam com a noção
de dispositivo: de um lado uma massa e de outro um minoria que constitui a vida
política e que age para que se prolongue sua dominação. Para ele o papel
intelectual do artista estava ligado a evidenciar as contradições, e muitas evidências
se davam por meio das pessoas. Portanto os artistas tinham a possibilidade de dar
continuidade a tais discursos ou dispunham de propostas que buscavam minar tais
relações. Ciente de um sistema que se baseia em relações entre dominantes e
dominados, compreendeu que tais relações persistiam pela manutenção da
dependência e passividade nas pessoas. Segundo o artista, uma nova atitude seria
capaz de transformar em hábitos todo o início de agressividade em relação às
estruturas. Le Parc (Ibidem, p.200) apresentou a responsabilidade e oportunidade do
artista de multiplicar tais relações, atento que, quando se vê “com seus próprios
olhos, quando constatam que os esquemas mentais que as aprisionam estão muito
longe de sua realidade cotidiana, as condições estão maduras para uma ação de
destruição desses esquemas”.
Trata-se de despertar nas pessoas a emancipação, torna-las cientes das
estruturas elitistas que sustentam a arte, e que o esquema apresentado às pessoas
é o mesmo que mantém tal sistema de dominação (Ibidem).
Os pontos tocados por Le Parc (2006) lançam luz a este trabalho quanto à
possibilidade de liberdade e emancipação das pessoas, quanto da responsabilidade
do artista. Tal qual a experiência desta tese, propostas cientes das condições
apontadas pelo artista, serão sempre um exercício de paciência e negociação para
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com os sistemas de dominação, uma vez tais processos acabam por revelar as
estruturas desses sistemas.
Le Parc (2006, p. 201) apresenta parte do funcionamento desse regime de
visualidades, exigente com o expectador, que deve subtender condições especiais,
conhecimento da história da arte, sensibilidade, etc. “Aqueles que cumprem essas
exigências pertencem evidentemente a uma classe bem determinada. Assim,
colaboramos com toda uma mitologia social que condiciona o comportamento das
pessoas”. E muito se colabora com uma mitologia do comportamento social das
pessoas, que vai de encontro ao mito da possibilidade do sucesso que condiciona o
“homem excepcional”, político, artístico, bilionário. Aos que não se encaixam nesta
classe são denominados fracassados, ignorantes, pois o sucesso sustenta os
valores das estruturas sociais.
A conclusão de Le Parc (2006, p. 201-202) é incendiária: “podemos
questionar a estrutura social e seus prolongamentos no interior de cada
especialidade. Podemos coordenar as intenções de todos e criar perturbações no
sistema”. O autor apresenta uma lista de possibilidades para tal, mas para esta
discussão um ponto é chave: a possibilidade de organizar uma guerrilha cultural
contra o estado atual das coisas, evidenciar as contradições e proporcionar as
pessoas que reconheçam sua capacidade de mudança. “o interesse agora não está
mais na obra de arte com suas qualidades de expressão, de conteúdo, etc., mas na
contestação do sistema cultural. O que conta não é mais a arte, é a atitude do
artista” (Ibidem).
Ora, não é essa uma urgência hoje? O mundo da arte tornou-se uma grande
feira na qual não se acobertam mais os valores exorbitantes que sustentam tal
sistema. Nada mais é escândalo senão glamour. Uma das pontas dos dispositivos
na arte hoje são suas grandes feiras que acabam por se isolar ainda mais das
pessoas e abrem suas portas para seus expectadores, detentores de seus códigos e
seus regimes. O sistema atualiza-se com muita precisão e perspicácia. O que Le
Parc (2006) já dizia, é que este sistema muda de cara para manter sua posição.
Essa guinada de posição é notada em esforços como o uso da imagem na
sociedade contemporânea que acontece em instância distante de quem as recebe,
“nada se constata pessoalmente, é necessário confiar em imagens escolhidas por
outros” (MARTINS, R., 2005, p. 136). E com tais escolhas, seus discursos, regimes e
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toda sorte de controle que garante as hegemonias dominantes. Em narrativas
ficcionais, sobretudo voltadas para o entretenimento cuja propagação de imagens é
incessante, resultaria em uma inanidade dos públicos e indiferença para com a
realidade “de violência, nos mais diversos âmbitos, desde os ambientes mais
domésticos até os territórios tomados pela guerra” (MARTINS, A., 2013b, p. 37). Isso
por que o que se recebe como expectadores é insistência de seus regimes. O que
tais observações apresentam é que dentre os problemas em ser expectador, é
preciso atermos na dualidade da imagem. É assim que a dualidade entra em jogo,
[...] sempre nos interrogamos acerca da perversidade das coisas, da
própria natureza humana... Mas é esta a questão que se deverá
colocar: como é possível existir o bem num dado momento, se em
qualquer parte, numa visão de mundo, se pode instituir um princípio
de ordem, um princípio de regulação e de equilíbrio que funcione?
Este milagre é ininteligível (BAUDRILLARD, 2001, p.61).

Para Baudrillard (2001) o cerne da questão é o princípio da dualidade
fundamentada em uma filosofia geral, da qual é inadmissível tudo o que se infringe,
evocando assim um controle sobre o pressuposto da não existência do fato. É
pensar na possibilidade que diante da imagem é estabelecido este mesmo
movimento de dualidade. Trata-se de pensar sobre a inanidade a certo grupo de
visualidades, uma vez que estas apresentam recortes da experiência viva. É preciso
propor um primeiro paralelo entre as imagens a partir dos espectros que emergiram
na exposição e seus regimes: o que é aversivo, obsceno, em uma sociedade ante as
imagens da violência das quais os viventes são subordinados e complacentes.
Evoco o exemplo primordial das exposições de arte onde aparece a imagem
do corpo natural exposto passivo ou ativo. O que é codificado pelo sistema como
suas valiosas imagens ou pinturas dos grandes mestres, mesmo que sob o pano de
sangrentas batalhas ou processos de dominação do corpo está dotado de certo
regime que as imantam como obras de arte. Na experiência de campo, o obsceno foi
muito daquilo que não pertence ainda a tais regimes, e que rompeu com o mise em
scène, como jogo provocador visual, pois há todo um adensamento das relações
entre expectador, imagem e sociedade implícita neste vaivém. O que se reconhecia
eram corpos tão ordinários e passíveis de tais vicissitudes assim como era os corpos
dos visitantes. É bem provável que neste tipo de experiência todo peso dos regimes
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de manipulação estejam presentes nas relações entre as pessoas e as imagens. A
autonegação da experiência evidencia a presença de uma infinidade de regimes.
É oportuno analisar a compreensão de obsceno, para Jean Baudrillard (2001)
no qual a palavra traz em sua estrutura uma aproximação tentadora com a noção de
cena, mesmo que estas possuam estruturas distintas, pois, se cena partilha do
sentido de espetáculo, jogo e alteridade, o obsceno anula tal distância do olhar,
irrompe com as metáforas outrora designadas ao espetáculo: é real, absurdamente
real, pois desassocia qualquer dimensão metafórica. Ao contrário do que é
considerado enquanto sexual ou sedutor, no obsceno é abolido todo jogo ou
movimento dialético, aquilo que era posto em cena, o corpo e seu sexo são dados a
ver brutalmente em um imediatismo que devora “porque são absorvidos e
reabsorvidos ao mesmo tempo. Trata-se de um acting out total de coisas que em
princípio se tornam objeto de uma dramaturgia, de uma cena, de um jogo entre
parceiros” (BAUDRILLARD, 2001, p.27, grifos do autor).
Assim, o que vale para o corpo vale para a mediatização de um
acontecimento, para a sua informação. Quando as coisas se tornam
mais reais, e dadas e realizadas de forma imediata, é nesse curtocircuito que se faz com que essas coisas se aproximem cada vez
mais, e estamos assim no domínio da obscenidade (Ibidem, p. 28).

O curto circuito a que se refere Baudrillard pode ser pensado da relação de
experienciação entre sujeito e imagem e todas as questões que surgem desta
afinidade. É uma troca de energias que eleva a estados de vivência estética onde
residem tanto questões morais, pessoais e políticas. É a experiência do curto circuito
um fenômeno elétrico produzido por uma conexão de baixa resistência entre dois
polos. Um polo moral e outro amoral? Na experiência da imagem este curto-circuito
visual parecer ser a iminência de um colapso entre o que outrora era metafórico e
agora passa ser mais que real. É uma concepção de choque dos extremos, o
instante decisivo do acontecimento que pode perder sua potencialidade em
considerações políticas e morais, pois, o acontecimento e a imagem estão
simultaneamente enredados: acontecimento-imagem, imagem-acontecimento, no
universo midiático a imagem costuma substituir o acontecimento, como própria
estratégia da informação, esgotando assim a energia potencial do acontecimento
(BAUDRILLARD, 2004).
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Se o curto-circuito é um jogo entre moral e amoral, ele é capaz de liberar uma
reação entre polos fortes o bastante para provocar a intolerância do sujeito, à
“obscenidade, ou seja, a visibilidade total das coisas é a tal ponto insuportável que
se torna necessário aplicar uma estratégia da ironia para sobreviver. De contrário,
essa transparência seria por inteiro mortífera” (BAUDRILLARD, 2001, p.29). É que a
imagem da realidade exibe aquilo que é real em excesso para ser proposto no modo
da imagem, considerada inapta por criticar a realidade por fazer parte do mesmo
regime de visibilidade desta, que em alternância exibe sua aparência sórdida e sua
face brilhante em um mesmo instante (RANCIÈRE, 2012b, p. 83 – 84). Se a imagem
tem um modo que lhe cabe determinadas informações e repelem seus excessos,
será este modo os domínios de seus regimes.
Caro ainda a esta arguição são os excessos na obscenidade cujo desenrolar
da mídia acontece em torno deste limiar: o corpo nu por si só já pode ser
brutalmente obsceno, evidenciá-lo magro ou esquelético pode ser ainda mais. É
então que as informações mesmo que em sua realidade brutal chega de forma
irrisória, desviando-se desta verdade que é obscena, instaurando-se em uma
dimensão irônica dos fatos (BAUDRILLARD, 2001).
E é precisamente quando se quer alcançar esse bem absoluto que o
mal transparece. Por mais paradoxal que seja, não será essa através
dos direitos do homem como hoje acontece, e ao nível planetário, a
pior das discriminações? Portanto, a procura do bem tem alguns
efeitos perversos e estes efeitos perversos estão sempre ao lado do
mal. Mas falar do mal não é afirmar uma condenação: de certa
forma, o mal é o que é fatal – e uma fatalidade pode ser feliz ou
infeliz (Ibidem, p. 29).

É nesta intenção que reside o alerta de Maffesoli (2004, p. 11) “não existe
nada pior que alguém querendo fazer o bem, especialmente o bem aos outros”.
Talvez a medida apontada por Baudrillard (2001) como estratégia da ironia prepare o
terreno para o que chamo de entorpecência diante da imagem.
É preciso compreender possíveis caminhos que oriente este fenômeno
entorpecente mediante as imagens da violência cotidiana. Não se trata apenas da
fatalidade do progresso, existem vias complexas que fundamentam este estado de
complacência. Se o entorpecer gera um estado de feitiço é porque está
estreitamente ligado ao facticius, o fetiche, objeto cultuado por atribuir valor mágico.
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Não seria a magia aquilo que engana na mesma medida que esta é uma postura de
desconfiança ante as imagens fetichizadas?
Mesmo o novo, o inédito, é logo abocanhado pelo aparelho das
analogias batidas e das atitudes sem imaginação ou disponibilidade.
Os sentidos embotados não se ajudam mutuamente, não retribuem
as experiências reais, não cooperam entre si para sair também das
imagens já feitas, dos preconceitos verbais. Todos têm um medo
pavoroso de ser mistificados, de parecer ingênuos, sujeitos aos
desenganos de uma sensibilidade mais aguçada ou de uma
imaginação mais livre. Daí a construção de trincheiras contra todo
objeto inesperado, toda solução nova, toda estrutura inédita. A
preocupação dominante é reduzir-lhe o ineditismo, transformá-lo em
tudo com que se possa parecer ou invocar no passado. E feita a
operação, sentem-se de novo mais seguros de si mesmos, mais
tranquilos. Ou esquecem a coisa nova, desprezando-a porque vem
ela tirar-nos dos nossos hábitos, ou a relegam, sem um olhar de
simpatia, para o monturo de velharias ou objetos imprestáveis ou
proibidos. Por isso mesmo vivemos num mundo de imagens-clichês,
tanto na linguagem verbal como na visual. É a civilização de hoje
uma civilização exclusivamente de clichês, geometricamente
multiplicados (PEDROSA, 2015, p. 72-73).

Não é estranho que as imagens pareçam tão fantásticas e irreais que possam
entorpecer como um passe de mágica. Não é novidade a natureza entorpecente da
imagem. Na história da fotografia essa concepção confusa aparece já na criação dos
ateliês fotográficos, com seus fundos idealizados, “mescla ambígua de execução e
representação, câmara de torturas e sala do trono” (BENJAMIN, 2012a, p. 105). Em
fotógrafos como o esquecido Atget (1857-1927), encontra-se a inversão deste
encantamento uma vez que o fotógrafo retirou de suas imagens a aura que
fantasiava uma realidade que as tornavam uma “ressonância exótica, majestosa,
romântica”, resplandecendo um olhar político sobre as cidades, esvaziada de
pessoas, preservando as coisas perdidas, do sapateiro ao bordel, aquilo que era a
inversão à luz fantasiosa das imagens das grandes vistas, o vazio como espaço livre
do que era idealizado e que transparecia seus pormenores (Ibidem, p. 108-109).
Benjamin (2012a) explicita um aspecto que só tomaria dimensões maiores por
meio das mídias, ao mostrar a idealização daquilo que se acredita viver no cotidiano,
frequentemente tão magicamente real, chocante e aterrorizante. Se é aterrorizante,
surge outra indagação: a que se deve tanta passividade diante de tais visualidades?
Possivelmente esta questão esteja ligada ao efeito político das imagens. Para que
surja este efeito, é preciso que o expectador já esteja ciente das causas que
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geraram tal imagem, que ele já esteja convencido de que compartilha da culpa em
participar de uma prosperidade baseada na exploração imperialista do mundo, devese já sentir culpado pela inadimplência mediante aqueles fatos (RANCIÈRE, 2012b,
p. 85). E como mágica, constantemente se distancia deste efeito. É bem provável
que o que Agamben (2009) chama de processos de dessubjetivação como
resultante das incessantes capturas dos sujeitos pelos dispositivos tenha
fundamento em processos de negação como os assinalados.
Diferentemente do século XIX, quando se planejava o “futuro”, o século XX
viveu a coisa em si, a experiência “direta do Real como oposição à realidade social
diária – o Real em sua violência extrema como o preço a ser pago pela retirada das
camadas enganadoras da realidade”, (ŽIŽEK, 2003, p. 19). Se esta prerrogativa é
fundante para o que o autor chama de “paixão pelo real” é porque ocorre um
movimento inverso caro a este trabalho: a proximidade para com o objeto se
transforma em repugnância, como as fantasias eróticas que se tornam repugnante
publicamente. Há então o paradoxo fundamental na “paixão do real” que tece esta
discussão, pois, ela culmina em um espetáculo teatral, em seu oposto aparente,
terminando em puro “efeito do real” (Ibidem, p.23). E não seria o “efeito do real”
uma possível causa da inércia mediante as imagens, sobre uma constância na
teatralização da vida? Não seria o “efeito do real” a mágica do fetiche? Não é a
simples crítica ao espetáculo da imagem como uma denúncia platônica, é questionar
o uso das imagens para que estas não fiquem presas ao engodo das aparências ou
passividade do espectador, mas que lance novas frentes de pensamento sobre a
imagem (RANCIÈRE, 2012b, p. 93).
A hipótese da paixão pelo real provoca um efeito devastador, pois é
responsável pela paixão dos sujeitos por um mundo idealizado. É uma condição
mais grave da que proponho, de um estado de anestesia, a paixão pelo real em
Žižek é suficientemente voraz a ponto de sustentar as catástrofes que a geriu, em
um ciclo vicioso e fatalista de um estado de alienação permanente,
Para a grande maioria do público, as explosões do WTC
aconteceram na tela dos televisores, e a imagem exaustivamente
repetida das pessoas correndo aterrorizadas em direção das
câmeras seguidas pela nuvem de poeira da torre derrubada foi
enquadrada de forma a lembrar as tomadas espetaculares dos filmes
de catástrofe, um efeito especial que superou todos os outros, pois
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[...] a realidade é a melhor aparência de si mesma (ŽIŽEK, 2003, p.
25).

Durante a exposição no MAR, havia uma versão da obra em vídeo chamada
O Réquiem da Vaca (2001-2016). O happening proporciona uma espécie de missa a
luz de velas, na qual os performers e o público entoam um cântico de celebração à
queda da vaca. O que não seria a vaca, em uma economia rural de onde vem o
Grupo EmpreZa, senão o símbolo maior do capitalismo assim como foram as torres
gêmeas nos EUA? Há um trecho do réquiem muito oportuno para se pensar a
paixão do real,
Nós a vimos cair tantas vezes que a imagem tornou-se banal. A vaca
caiu em frente a nossa casa, via satélite, na internet, no ônibus, no
avião, no trabalho, na praia, no campo e na cidade, no sofá, na
cama, na sala e na cozinha. A vaca caiu onipresentemente
(EMPREZA, 2001, não paginado).

Figura 53 O Réquiem da Vaca. Serão Performático Vesúvio, Grupo EmpreZa, 2016. Foto: Victor Nomoto, 2016.

Isso porque há em imagens idealizadas, o que Žižek (2003) chamou de
desrealização do horror por vias midiáticas, cujo semblante da vida se distancia do
peso e inércia material. Vale lembrar a etimologia de imagem, do latim Imago – cópia
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do real. Logo se trata de tirar a sustentação matérica da cópia do real. Se a causa
está em ignorar as imagens do mundo, é possível que os sujeitos estejam ignorando
a realidade material da própria história, no qual reside o desejo de que tudo isso vá
parar guardada em uma Caixa de Pandora.
Para Alice Fátima Martins (2013b, p. 37) as imagens ficcionais de violência
promovem uma pedagogia social, um treinamento em larga escala que levaram as
plateias do mundo todo a atenuar suas reações ante “a visão de agressões as mais
diversas, explosões, ataques bélicos, destroços humanos, mortes massivas,
avanços de máquinas sofisticadíssimas, ou brutais, sobre os corpos vulneráveis das
pessoas e de outras formas indefesas de vida”.
Se há uma constante banalização do horror nas mídias não é porque
apresenta uma saturação de imagens e corpos, mas é porque veicula corpos sem
direito à retórica, “corpos incapazes de nos devolver o olhar que lhes dirigimos”
(RANCIÈRE, 2012b, p. 94). É preciso duvidar daquilo que é mágico, é preciso
mergulhar no contrário do reflexo. Não me assusta, o fato de imagens consideradas
de beleza ímpar estarem manchadas pelas vísceras da História, e que, em um
mesmo movimento, as imagens do cotidiano violento sejam massivamente
veiculadas por um preceito cínico na condição de efeito de causa maior. Isso se
deve a possíveis condições contemporâneas das quais assinalo duas possíveis
frentes: do argumentum ad nauseam, do latim, arguição levada à níveis extremos
até provocarem náuseas, que por sua vez é este estado de um leve incômodo
constante mas que se aprende a jogar o seu jogo, ou a entorpecência de uma
mistura de cinismo e comodismo que paira os dias de hoje como um Zeitgeist; e a
reverberação deste efeito pode ser pela compreensão de que “exatamente por ser
real, ou seja, em razão de seu caráter traumático e excessivo, não somos capazes
de integrá-lo na nossa realidade (no que sentimos como tal), e portanto somos
forçados a senti-lo como um pesadelo fantástico” (ŽIŽEK, 2003, p. 33, grifos do
autor). Pode ser pensado como um processo pelo qual o contexto midiático transpõe
a imagem para um acontecimento excepcional em uma superfusão do real e da
ficção, servindo de refúgio imaginário contra o acontecimento, como nas imagens
veiculadas da destruição do World Trade Center, onde a própria imagem
transformou-se no acontecimento, nem real nem virtual, mas um acontecimento
excepcional em si, tornando-se inimaginável, pois, não há “perda do real, mas ao
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contrário um mais que real ligado a um mais que ficção e tem-se de certa forma um
fato simbólico total” (BAUDRILLARD, 2004, p. 41 - 42).
Não bastasse tal embriaguez entre real e ficção, culturalmente desenvolveuse a prática da celebração visual dos acontecimentos mais marcantes da História,
dispostos em pinturas, monumentos, propagandas que, como uma manta adormece
os expectadores diante dos fatos. Fundamentam os cânones do mercado da arte e
seus regimes. É aquilo que se torna habitual que encobre todos os fenômenos como
um cobertor de lã ao qual passamos a servi-los cegamente (FLUSSER, 2007).
No centro de Goiânia há um monumento em comemoração ao “desbravador”
responsável pela colonização do centro do Brasil. Visualidade fruto do avanço. Aos
índios que habitavam a terra colonizada lhes restam apenas o papel coadjuvante na
História, exemplos não faltam. É o limiar da imagem heróica, que, muitas vezes
galgada em frágeis fundamentações dão a impressão que estão prestes a ruir, mas
que de alguma forma se sustentam ao longo dos anos. É uma superexposição dos
fatos ao ponto de embriaguez, ofuscamento da visão, pois a náusea é excessiva.
Os documentos de cultura são manchados pela barbárie, disse Walter Benjamin
(2012b). É dele também a ideia de que o cortejo triunfal dos vencedores, penso eu
sobre a imagem orgulhosa da humanidade evoluída, “leva os senhores de hoje a
passar por cima daqueles que hoje mordem o pó. Os despojos, como de praxe, são
também levados no cortejo. Geralmente lhes é dado o nome de patrimônio cultural”
(Ibidem). Afinal, deve-se preservar o que é patrimônio. Mas a pergunta é: patrimônio
para quem?
No dia oito de outubro de 2014 foi organizado um protesto52 contra a 31°
Bienal de Arte de São Paulo, sobre o pressuposto de “ato público de reparação
pelas blasfêmias e sacrilégios” causados pelo evento. Estarrecidos diante das
visualidades em exposição no Pavilhão da Bienal, em um vídeo disponível na
internet, pessoas entoaram cânticos religiosos e portavam cartazes onde discutiam
questões referentes ao aborto, imoralidade e blasfêmia. Eis um fato curioso: o
protesto não aconteceu nas dependências da Bienal e sim junto à Praça Armando
____________
52

Organizado pelo IPCO, grupo que defende a “concepção de defesa da família natural, baseada no
casamento monogâmico e indissolúvel entre um homem e uma mulher, contra o aborto, e alertando
ao povo brasileiro sobre o perigo de uma legislação socialista que, sob pretexto de defender a
natureza, visa apenas coibir a propriedade privada e a livre iniciativa, pilares de uma ordem
verdadeiramente Cristã”. Matéria disponível em <http://ipco.org.br/ipco/noticias/aborto-blasfemia-esacrilegio-na-31a-bienal-de-artes-de-sao-paulo#.VGI8cskhObo>. Acesso em: 11 nov. 2014.
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Salles de Oliveira, em frente ao Parque do Ibirapuera, precisamente no Monumento
às Bandeiras (1954) de autoria do artista ítalo-brasileiro Victor Brecheret (18941955). Eis o pano de fundo do protesto: um monumento que celebra os
“desbravadores do Brasil”, à frente, imponentes em seus cavalos precedidos pela
diversidade étnica brasileira que, insiste sem sucesso em puxar uma embarcação
usada nas expedições fluviais pelo país. Seria então parte dos bravos de uma
sociedade reivindicando aquilo que os tornaram tão fortes e bem sucedidos. Já foi
tratado neste trabalho os possíveis endereços desses bravos reivindicadores.
Em entrevista no jornal El País, o curador chefe da Bienal Charles Esche
(2014), esclarece que a idealização da exposição é uma chance de confrontar o
contemporâneo, “de contribuir para entender esta realidade em constante
transformação, uma transição entre o moderno e algo que ainda não sabemos muito
bem o que é” (El Pais, 20/9/14). O curador adjunto Pablo Lafuente, em outra
entrevista para o mesmo jornal, possivelmente já previa ações como essa,
observando que a exposição “[...] seja uma caixa de ressonância da sociedade e
também uma oportunidade de abraçar uma força artística transformadora” (El Pais,
4/9/14). Uma Caixa de Pandora aberta que devolveu a sociedade todos os seus
belos males. A exposição como caixa de ressonância é a própria iminência de Caixa
de Pandora. E que fique claro, que o monumento usado como pano de fundo para o
protesto foi uma encomenda do Governo de São Paulo em 1921. Este é o dado mais
importante deste fato. Ela desloca a idealização da obra do artista para um plano
ideológico e estratégico da sociedade. É por isso que não se trata do artista ao qual
tenho admiração profunda, e sim, do processo ideológico ao qual foi idealizado
aquele patrimônio cultural do progresso brasileiro.
Uma observação é clara nesta argumentação: ao adotar a condição humana
como transvestida de progresso, sempre para frente, pelo cinismo em admitir as
mazelas do mundo como consequência deste, quando se é confrontado, não se é
fulminado pela própria imagem porque para ela não se olha de fato. Muitos dos
sujeitos sociais podem ser Narcisos que se contentam em olhar para um futuro
através da imagem anestesiada, alheia, tomada enquanto condição dos tempos. No
mínimo, se o exercício e consequência narcísica forem aplicados ao sujeito que se
pretende escrever a história a contrapelo, ficaria inertemente tragado pelo reflexo,
este se transmutaria no Angelus Novus, e estaria assim condenado, a olhar para o
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passado e tentar restaurar os destroços da humanidade que se amontoam até o
firmamento, em uma tarefa inútil, pois o vento do progresso o impediria de realizar
tal incumbência que o anjo se propôs, em uma tristeza tão profunda, que se
rememoram passagens como a de Cartago (BENJAMIN, 2012b). Isso porque
Benjamin não presenciou os campos de concentração de Auschwitz ou a destruição
de Hiroshima e Nagasaki, seus escritos pressagiaram tais acontecimentos. Não foi a
imagem das bombas tantas vezes transmitidas que naturalizou no imaginário o
cogumelo de fogo que varre a paisagem? Ele não é uma arma feroz, é uma imagem
mágica. Se procuro um sentido politizado da mirada imagética ela pode estar
inserida na dialética da montagem política das imagens para Rancière: “uma delas
deve desempenhar o papel da realidade que denuncia a miragem da outra. Mas
denuncia ao mesmo tempo a miragem como realidade da vida na qual ela mesmo
está incluída”, é neste fato onde se torna complacente a simples ação de olhar as
imagens que denunciam um sistema (2012b, p.85).

Figura 54 Paisagens destiladas. Grupo EmpreZa, frame de vídeo, 2005. Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 55 Paisagens destiladas. Grupo EmpreZa, frame de vídeo, 2005. Fonte: Arquivo pessoal.

Pesadelo fantástico ou entorpecência, este procedimento é presente no
trabalho Paisagens Destiladas (2005) do Grupo EmpreZa. Exibido na exposição Eu
Como Você, havia espectadores hipnotizados diante das imagens a media que o
trabalho ia se desenvolvendo. Pareciam acompanhar o exercício que o trabalho
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propunha, a estranheza com que alguns indivíduos observavam as imagens
lembrava o incômodo de uma leve ressaca. O trabalho que ao longo dos anos vai
incorporando novas imagens para compor a obra parte de um procedimento que não
vejo como desvencilhado desta discussão: os artistas consomem bebida alcoólica, e
enquanto devaneiam sobre a vida, filmam a paisagem fixamente e posicionam sobre
a lente da câmera a garrafa com conteúdo alcoólico. Neste momento a paisagem se
esvai embriagada e desfigurada mediante sua destilação. Como não pensar nesta
obra como sendo o próprio reconhecimento do estado inane dos indivíduos perante
as imagens da cultura?
Ora, no exemplo citado estão presentes três paisagens e acontecimentos
chaves: as comemorações do sete de setembro, o Monumento à Independência
(1922) e um fragmento de uma narrativa fílmica do dia da independência. São
exemplos suficientes de portas de entradas pelas imagens: as comemorações do
sete de setembro, um monumento ao massacre e por último, a imagem cuja máxima
carrega em si toda uma ambiguidade heróica, “Independência ou morte!”. Cabe a
pergunta: Independência ou morte para quem, afinal? Benjamin apresentou como
uma unidade dialética e contraditória a cultura e a barbárie, analisando o outro lado
do troféu passado de mão em mão para os vencedores, como exemplo, Os Arcos de
Triunfo dispostos pelas cidades que são mutuamente documentos de cultura
carregados da barbárie, uma celebração da guerra e do massacre (LÖWY, 2005). O
ponto norteador deste levantamento é que as imagens destes documentos de
cultura são veiculadas enquanto registro do triunfo. Assim, a reflexão de Benjamin é
fundamental para se tatear a transmutação histórica por meio da imagem. É uma
problemática que atinge a toda sociedade: ainda que cientes da possibilidade de
contrapelo de tais documentos e imagens há um fenômeno que a legitima como
pertencente ao grande cortejo da História.
Disto se fundamenta observar os fatos a contrapelo e perceber a embriaguez
causada pela comodidade dos dias atuais (certamente para uma grande parcela da
população). É necessário que o exercício esteja em distinguir o que é
transfuncionalizado da realidade, que esta seja percebida enquanto ficcional e que
se reconheça na ficção o que é real (ZIZEK, 2003).
Se busco na obra um ancoradouro tautológico do estado de entorpecimento
diante das imagens, é porque este procedimento para Rancière (2012b, p. 101)
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produz um deslocamento daquilo que provoca indignação pelo desgaste para um
afeto mais discreto, que embaralham aquilo que há de falso e evidente elevando o
corpo e pensamento para outra política do sensível, passíveis de mudar o olhar.
Parece que esta montagem de Paisagens Destiladas segue a seguinte métrica: a
imagem de um monumento ao centro inerte, estático, a bravura e o ato heróico
permanente no tempo; à direita a narrativa fílmica que legitima o monumento á
bravura, e a esquerda, parte da população que penso estar tratando da festividade
apenas como dia útil de descanso da vida operária e outra que festeja o cortejo dos
vencedores. Enfim, todos são vencedores porque celebram a vitória. Paisagens
Destiladas pode ser a própria embriaguez mediante a clarividência das imagens.
Muitas citações desde as pirâmides do Egito produzidas pela corveia sem nome
confirmam a dialética entre cultura e barbárie. Há neste intuito uma imagem invertida
de uma problemática de Nietzsche: as grandes obras de arte e de civilização só são
possíveis à custa do sofrimento e escravização das massas (LÖWY, 2005).

Figura 56 Paisagens destiladas. Grupo EmpreZa, frame de vídeo, 2005. Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 57 Paisagens destiladas. Grupo EmpreZa, frame de vídeo, 2005. Fonte: Arquivo pessoal.

É então que este processo ecoa no cotidiano e impacta os indivíduos de
modo a muitas vezes deixa-los embriagados,
A globalização pós-moderna, ao integrar universos simbólicos e
investimentos libidinais, imbrica ‘visual’ e ‘cotidiano’ colonizando a
experiência dos indivíduos. Essa existência colonizada tem sua
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identidade visual assentada na onipresença da imagem, levando a
crer que a imagem não é apenas parte mas a própria vida.
(MARTINS, R., 2005, p. 143).

Destilar a paisagem é o próprio entorpecer. Talvez desta forma um “Narciso
embriagado” sobreviveria ao instante fulminante da visão orgulhosa de sua imagem.
Mediante ao álcool, seu orgulho estaria turvo e sua vida preservada. Talvez o status
quo de “alta cultura” é que faça com que estas imagens permaneçam entorpecidas.
A ironia é que a “alta cultura” não existiria sob forma histórica sem o trabalho dos
seus produtores, vítimas da desigualdade e escravização, que, sequer disfrutaram
do prazer dos bens culturais, assim pensados como documentos da barbárie
(LÖWY, 2005). Com o desenvolvimento do filme53 de Guy Debord extraído do seu
livro A Sociedade do Espetáculo, este que trazia a o espetáculo como inversão da
vida encarnada nas imagens, havia uma realidade intolerável em seu contexto: “a de
nossa vida separada de nós mesmos, transformada pela máquina do espetáculo em
imagens mortas, diante de nós, contra nós” (RANCIÈRE, 2012b, p. 85 – 86).
A força do Grupo EmpreZa é justamente não ilustrar teorias de
sociedade, da arte, de práticas artísticas, mas existem princípios
muito básicos que frequentemente vem perverter alguns conceitos. É
um grupo que lida com o espetáculo, para subverter a sociedade do
espetáculo. Isto é o que me interessa: é um conceito vigente que
poderia ser facilmente ilustrado, seguido, mas usa-se o conceito de
espetáculo, para reverter a própria espetacularidade e perguntar qual
é o lugar da instituição, das pessoas (HERKENHOFF, 2015).

É este o cerne da questão: o espetáculo cede um produto, uma inversão da
vida concreta que resulta no movimento autônomo do não vivo, uma realidade que
emerge do espetáculo tornando-o uma alienação recíproca, como real (DEBORD,
1997). Vale como dupla condição do poder das imagens, para a autonomia do
indivíduo ou para o entorpecimento, “as imagens como referências culturais,
permeiam e veiculam ideias imiscuindo-se na trama de imagens, imaginário e
significados,

gerando

turbulências

cognitivas

e

deslocamentos

conceituais”

(MARTINS, R., 2005, p. 140).
E não há neste texto, a prepotência de compreender o que é bom ou mal em
relação das imagens com os sujeitos ou das imagens no mundo, mas sim entender
a disposição do visível no mundo contemporâneo diante da condição humana
____________
53

La société du Spectacle. França, 1974.
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ambivalente. É saber que todos os viventes são suscetíveis às imagens e seus
regimes. É, todavia um exercício filosófico, “a instância sem a qual a vida se
dissiparia na ignorância de si ou no caos” (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 53). Talvez
fosse essa a perspicácia de Odisseu54, outrora diante das terríveis vivências e
visualidades mortais, já se via morto, e desta forma, agia com cautela a cada
iminência de morte driblando a catástrofe. Ao encarar sua própria tragédia tornou-se
um mito, o mortal que desafiara os deuses, imerso em contos que remontavam
imagens mentais de desafios vencidos, estava ele também se posicionando
criticamente sobre o instante decisivo, e mesmo em perigo, via sua própria imagem
diante do sofrimento e por isso não a temia mais e nem por ela poderia ser tragado,
porque era ele a própria imagem da tragédia, a qual lhe cedia poder diante das
dificuldades,
A linguagem, sobre a linha da morte, se reflete: ela encontra nela um
espelho; e para deter essa morte que vai detê-la não há senão um
poder: o de fazer nascer em si mesma sua própria imagem em um
jogo de espelhos que não tem limites. No fundo do espelho onde ela
recomeça, para chegar de novo ao ponto onde chegou (o da morte),
mas para afastá-la ainda mais, uma outra linguagem se mostra imagem da linguagem atual, mas também modelo minúsculo, interior
e virtual; e o canto do aedo que Ulisses já cantava antes de A
odisseia e antes do próprio Ulisses (pois Ulisses o ouve), mas que o
cantara infinitamente depois de sua morte (pois para ele Ulisses já
esta como morto); e Ulisses, que esta vivo, o recebe, este canto,
como a mulher recebe o esposo ferido de morte (FOUCAULT, 2013,
p.49, grifos do autor).

Talvez seja o posicionamento político da arte, este que toca nas imagens ao
sabor dos acontecimentos, que, pode se prestar ao exercício de estabelecer
interconexões entre as imagens e a vida em uma contrapartida ao sistema de
imagens das multidões anônimas cuja política segundo Rancière (2012b) consiste
em informar que não é qualquer um que é capaz de ver e de ensinar, nesse sentido,
vale retomar a prerrogativa do autor que indaga o que torna uma imagem intolerável
à outra questão que esta invoca: “Será tolerável criar tais imagens ou propô-las à
visão alheia?”. “As imagens da arte não fornecem armas de combate. Contribui para
desenhar configurações novas do visível, do dizível e do pensável e, por isso
mesmo, uma paisagem nova do possível” (RANCIÈRE, 2012b, p.100). Talvez um dia
____________
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Personagem da obra de Homero Odisseia. Odisseu tem seu correspondente na tradução latina por
Ulisses, sendo uma variável constante dependendo do intuito de cada autor. Mantenho Odisseu pela
referência direta à obra de Homero.
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as imagens dos males do mundo voltem a ser imagens dos males do mundo. Ou
talvez essa confusão da visão continue a manter a sociedade em uma eterna crise
dos acontecimentos. Talvez seja o filme Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), de
Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975) uma grande polêmica da história cinematográfica
justamente por mostrar à duras penas e ao extremo absurdo uma perturbadora
imagem do fascismo. São imagens que, sobretudo pensam sobre uma faceta da
humanidade, de um autoritarismo à loucura. É precioso pensar que as dominantes
políticas e ordenamento dos sistemas são dotados de boas intenções. Vale lembrar
que Deus, que vê todas as coisas, achou necessário destruir toda a injustiça de
Sodoma e Gomorra. Livrou apenas Ló e sua família, que perdeu todos os seus bens
na cidade, sobre uma única condição da visão: deixar a cidade sem olhar para trás.
Foi assim, que a esposa de Ló, desobedecendo à instrução divina, ao encarar a
perca de seus bens, olhando a destruição da cidade, foi transformada em uma
estátua de sal. Foi o preço por encarar a realidade dos fatos. Deve ter sido
petrificada por uma visão dos males do mundo.
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A RESPEITO DA LIBERDADE
Este trabalho começou a partir de uma emoção. Era uma pista de que a arte
não estava operando em cima das certezas da contemporaneidade. Ao contrário,
ainda apresentava força de contestação dos regimes e profundidade de experiência.
Era campo da experimentação.
A experiência do domínio estético foi essa força potente que irradia por todas
as camadas da vida. O museu passou a ser uma morada infernal, lugar da algazarra
das crianças e de comunhão com os adultos. Presenciei muitas pessoas que ao
encontrarem as redes dispostas no espaço, foram tomadas pela preguiça de
Macunaíma55 e se sentiram integradas àquele ambiente. Muitos casais aproveitavam
aquele espaço como lugar do afeto. Era esse mesmo o intuito das redes: um breve
descanso no qual se pode dizer que aquele lugar é seu. Muitos ali comeram
biscoitos e tomaram café, se questionavam a respeito das atividades e sorriam como
se fossem cúmplices de alguma sabotagem. É, pois, a integração dos visitantes no
espaço, a jóia da experiência.
Proporcionar aquelas experiências nos custou caro: saúde, dinheiro e um
pouco de sanidade. Lá a arte foi aquele momento no qual se tem a possibilidade de
alcançar novas fronteiras. Provocou as pessoas, possibilitou experiências intensas,
incomodou o prefeito. Chegou a lugares estranhos, atingiu camadas que certamente
não nos demos conta da dimensão. Muito dos discursos ficaram velados, como de
costume em todo processo que envolve enunciados.
Ouvi, de uma visitante emocionada, que nunca mais conseguiríamos
desenvolver atividades daquela natureza em uma instituição. Parei por um instante e
fui tomado por uma emoção: senti um pouco da angústia que foi submetido os
trabalhadores daquele lugar por conta do processo. Com isso, me questionei como
artista e me perguntei se arte é realmente o exercício experimental da liberdade.
Valerá todas as implicações deste processo?
Se a arte é, conforme afirma Pedrosa (2013), a única coisa capaz de ir contra
a entropia do mundo, essa força imensurável, talvez tenhamos atingido este lugar,
pelo menos por um instante, ao navegar aquele MAR.
____________
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Personagem de Mário de Andrade carregado de brasilidade na obra: Macunaíma, o herói sem
nenhum caráter.
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