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Dizeres em fila:  
acesso negado
Juliano Kestenberg1, Doris Kosminsky2

Resumo

Uma palavra, assim que pronunciada, ganha o 

espaço-mundo e agradece ao pronunciante por lhe 

ter servido de veículo: foi vocalizada. No entanto, 

não são infrequentes os momentos nos quais a voz 

é refreada quando prestes a escapulir pela língua. 

O não-dito se manifesta num gesto de contenção. 

E, ali, justamente nesta barragem, residem todos os 

discursos imagináveis, em potência viva. Qual teria 

sido o teor dessa fala amputada? Quais vocábulos 

batem à porta dos dentes, em busca da libertação?

Este artigo discorre sobre as motivações e o 

processo de produção da vídeo-projeção É tanto 

que nem sei, concebida pelo primeiro autor e apre-

sentada em exposição que esteve em cartaz no 

Centro Cultural Light (Rio de Janeiro), no primeiro 

semestre de 2018. No trabalho, vídeo-entrevistas de 

artistas brasileiros e estrangeiros que foram publica-

das no ambiente web são apropriadas como maté-

ria-prima. Saem de cena as palavras e remanescem 

os intervalos entre elas. A articulação na expressão 

dos vocábulos é deliberadamente eliminada do pro-

nunciamento, cedendo vez à não-fala que comunica 

o pensamento em plena operação.

O artista é interpretado aqui enquanto instru-

mento de uma corrente criativa. Corrente que não 

pede passagem, mas arrebata, inevitavelmente. Sus-

tenta-se, portanto, a ideia de que há um sentido de 

fluxo na criação, que tem nos processos de elabora-

ção inventiva do artista uma de suas etapas constitu-

tivas. Em última análise, entende-se que cada traço 

sobre o papel, cada entalhe, cada clique, não são 

meros frutos da vontade, mas acontecem porque 

precisam acontecer.

Palavras-chave

voz poética, processo criativo, travessia

Indizível

Ao discorrer sobre o seu processo de elabora-

ção inventiva, ou ainda sobre os detalhes de execu-

ção de uma de suas obras, o artista jamais será um 

tradutor. O exercício da fala é legítimo e louvável, 

uma vez que permite ao pronunciante acrescentar 

novos componentes de informação a respeito de 

uma dada realidade. No entanto, não cumpre pa-

pel de tradução de uma ideia concebida e, even-

tualmente, executada. As palavras que conseguem 

se apresentar com um encadeamento que lhes dá 

sentido de composição traçam rotas paralelas de 

raciocínio. São como a infindável sequência de fitas 

coloridas trançadas que sai do bolso do palhaço, ao 

entreter a plateia; são minutos acrescidos ao tempo 

regulamentar.

Mesmo durante esse período de acréscimo, 

alguns vocábulos empacam na fila, refugam uma 

fração de segundo antes de realizarem o salto mo-

numental. Essas breves interrupções refletem com 

propriedade a natureza do pensamento do artista: 

complexo, oscilante, multidirecional. As interrup-

ções são clareadoras, revelando a incapacidade de 

se codificar o pensamento em verbo. Não há como 

traduzir o indizível, aquilo que não nos é dado de 
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antemão. Então, a respiração fica em suspenso por 

um instante. Os lábios se movem como se estives-

sem prestes a fazer uma revelação genuína, mas não 

tardam a regressar à posição de repouso. Nesse 

mesmo caminho, as vogais “e” e “i” se apresentam 

com frequência, alternando seus papeis na condição 

de supostos conectores.

O desejo de dedicar atenção a esses breves 

instantes de interrupções clareadoras foi a motiva-

ção principal para o desenvolvimento da vídeo-pro-

jeção É tanto que nem sei, trabalho integrante da 

exposição Impermanências, que esteve em cartaz na 

Pequena Galeria do Centro Cultural Light (Rio de Ja-

neiro) entre 15 de junho e 13 de julho de 2018. Ela-

borada em parceria com os artistas Hélio Carvalho e 

Rodrigo Westin – que expuseram, respectivamente, 

seus trabalhos intitulados Auto Entrega e Projetações 

Provisórias – a mostra se constituiu a partir de uma 

percepção compartilhada por nós da potência poéti-

ca dos princípios de mutabilidade, transitoriedade e 

emergência (Figura 1). Buscamos destacar a signifi-

cativa relevância, em qualquer processo de criação, 

da incorporação de uma série de decisões desvian-

tes que são capazes de ressignificar os percursos e 

potencializar as descobertas.

Figura 1. entrada da exposição Impermanências, realizada 
no Centro Cultural Light

Iminência das poéticas

Na elaboração da peça É tanto que nem sei, ví-

deo-entrevistas de artistas brasileiros e estrangeiros 

que estão disponibilizadas no ambiente web foram 

apropriadas como matéria-prima. A articulação na 

expressão dos vocábulos foi deliberadamente elimi-

nada do pronunciamento, cedendo vez à não-fala 

que comunica o pensamento do artista em plena 

operação. Os vídeos originais podem ser acessados 

no canal oficial (YouTube) da Fundação Bienal de 

São Paulo, e fazem parte do material produzido no 

contexto de realização da 30ª Bienal de São Paulo.

Nesses vídeos, artistas participantes da bienal 

são entrevistados pela equipe do educativo, respon-

dendo a perguntas como, por exemplo: como medir 

a distância que te separa do que você diz? O que 

acontece cada vez que você festeja? Quando não 

há nada, o que vemos? Uma coisa significa outra 

quando muda de lugar? Chamam atenção os des-

vios nos olhares dos artistas pronunciantes quando 

estão com a palavra. Não raras são suas buscas 

pelos cantos dos espaços que ocupam. É como se 

buscassem pistas para dar conta de responder às 

questões que lhes são apresentadas. Será possível 

que estejam estabelecendo breves diálogos com o 

espaço ao redor?

Realizada no ano de 2012, a bienal teve como 

tema a iminência das poéticas. Para o seu curador – 

o poeta venezuelano Luis Pérez-Oramas – o conjun-

to de artistas participantes constituiu um somatório 

de individualidades, que foram convocadas a trazer 

um corpo de obra que privilegiasse o processo tanto 

quanto (ou até mais que) o resultado artístico de 

suas respectivas pesquisas (PÉREZ-ORAMAS, 2012, 

p. 36). Como consequência, uma soma de obras 

que ressoaram no eco de outras obras, como se pu-

dessem ser suas potências: fruto de vínculos ainda 

impensados, que só se manifestam no encontro, na 

experiência.
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Os vínculos são impensados, mas o pensamen-

to tem limites. É o próprio curador quem adverte: 

pensar a partir de um lugar é saber, por um lado, 

que se pensa sempre a partir de um limite; e, por 

outro, é também saber que o que se pensa tem limi-

tes (PÉREZ-ORAMAS, 2012, p. 28). Nesse sentido, 

o autor entende que pensar a partir de um lugar é 

traçar, a partir dali, um número limitado de linhas 

ou vetores: ir buscar o que essas linhas alcancem, 

cientes de que o horizonte existe, e de que nossos 

olhos se cansam. E as coisas se desvanecem na 

distância, nesse ponto após o qual já nem vemos, 

nem entendemos. A menos que mudemos de lugar, 

para, então, pensarmos a partir de outro lugar.

Penso que a busca dos cantos pelos olhares, 

tal como realizada pelos artistas entrevistados, talvez 

fosse um indício dessa chegada ao limite. Fosse um 

retrato do reconhecimento do horizonte na paisagem, 

incontornável. O pensamento, então, se vê obrigado 

a saltar para um outro lugar, movimento sem o qual 

possivelmente corresse risco de esgotamento. De 

uma outra margem, pode agora prosseguir, lançando 

à frente novas linhas de consideração.

Descarte

Partindo da matéria-prima que são os vídeos 

produzidos pela fundação bienal, inicio a ação de 

editar, com vistas à elaboração da peça que será 

exibida na pequena galeria. Na realidade, dou sequ-

ência a um processo de edição iniciado pela equipe 

do educativo, quando da recepção do material bruto 

que veio das câmeras. No entanto, neste momento, 

diferentemente do movimento inicial, o intuito é eli-

minar os trechos de fala bem articulada, peneirando 

as pausas e as conexões entre as ideias. Avança, 

retrocede. Amplia, demarca e corta. Elimina, afasta 

e torna a avançar. O exercício de edição reforça o 

labor do artífice. Na prática artesanal, quanto mais 

lenta e minuciosamente o ourives trabalhava com 

as mãos, mais honesto parecia aos pares e empre-

gados (SENNETT, 2015, p. 76). Aqui, à frente do 

computador, os pares são objetos inanimados, mas 

nem por isso menos atentos ao trabalho.

Ao realizar os cortes que separam a fala da não-

-fala, considero a possibilidade de reaproveitar em 

outra experimentação os trechos com os vocábulos 

bem articulados. Como se condensasse em um ou-

tro clipe a contraforma da oscilação do pensamento. 

Poderia exprimir, assim, um estado de precisão com 

fluidez magnífica. Reforçaria, com artistas, o grupo 

que Borges (2000, p. 86) entende ser responsável 

pelo desenvolvimento da língua. Segundo o autor, 

uma língua não é, como somos levados a supor pelo 

dicionário, a invenção de acadêmicos ou filólogos. 

Ao contrário, ela foi desenvolvida, através de um 

longo tempo, por camponeses, por pescadores, por 

caçadores, por cavaleiros. Dessa maneira, não veio 

das bibliotecas; veio dos campos, do mar, dos rios, 

da noite, da aurora (BORGES, 2000, p. 86). Utilizan-

do-se da língua na tentativa de compartilhar suas 

ideias primordiais, os artistas a atualizam.

A concentração de vocábulos sem rodeios 

talvez pudesse acentuar esse movimento de atua-

lização. Contudo, abandono temporariamente essa 

direção. A eliminação desses trechos, que ficam 

pelo caminho, é um claro exercício de desapego. É 

preciso descartá-los e prosseguir, concluir o proces-

so de edição. Vencer, assim, a barreira da indolência 

que reside em nós, conforme aponta Cocteau (1985, 

p. 79). De acordo com o romancista, a chamada 

inspiração criativa tem, essencialmente, sua origem 

em nossa incapacidade de colocarmos em operação 

determinadas forças internas. Essas forças desco-

nhecidas trabalham profundamente dentro de nós, 

com o auxílio dos elementos da vida diária – suas 

cenas e paixões – e quando o trabalho que se faz 
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em nós, e apesar de nós, demanda nascimento, mui-

tas vezes simplesmente não correspondemos.

Pois é neste momento que a consciência deve 

ter precedência sobre o inconsciente e que se torna 

necessário encontrar os meios que permitam que 

o trabalho tome forma, torne-se apresentável para 

todos. De fato, “escrever, conquistar tinta e papel, 

acumular letras e parágrafos, dividi-los com pontos 

e vírgulas, é uma questão diferente de se carregar 

o sonho de uma peça ou de um livro.”3 (COCTEAU, 

1985, p. 79-80, tradução nossa). Analogamente, um 

trabalho de vídeo-projeção passa necessariamente 

pela conquista dos clipes que lhe servem de maté-

ria-prima: visão, seleção, extração, importação, or-

denação, edição, exportação, gravação, reprodução.

Semelhanças ocultas

A esta altura, os clipes originais, com alguns 

minutos de duração cada, vão perdendo gordura. 

Caminha a passos largos, da direita para a esquer-

da, a linha que demarca o final de cada clipe. São 

saltos sequenciais que trazem a sensação de redu-

ção à essência. Extratos de segundos se somam 

uns aos outros na conformação da peça que está 

se insinuando. Na expressão de suas ideias, alguns 

artistas são mais generosos com a oscilação de seu 

pensamento do que outros. Repousam na incapaci-

dade de tradução, sem pressa; por vezes, até afeitos 

a esse espaço de passagem, aparentemente.

O resultado prático é que sua aparição nos tre-

chos selecionados é mais recorrente, acabam por 

sair e voltar à cena em algumas oportunidades. Ao 

final do processo de edição, remanesce a entrevista 

em sua forma legítima. Ou todas, e não menos que 

todas, as entrevistas imagináveis. O poeta Octavio 

Paz entende que a imaginação é o mundo de ope-

ração do pensamento poético (PAZ, 1993, p. 147). 

Segundo o autor, imaginar consiste, essencialmente, 

em relacionar realidades contrárias ou dessemelhan-

tes. Nesse sentido, todas as formas poéticas e figu-

ras de linguagem têm o traço comum de descobrir 

semelhanças ocultas entre objetos diferentes.

Analogias, metáforas e os demais recursos da 

poesia produzem imagens nas quais se juntam isto 

e aquilo, o um e o outro, os muitos e o um. Reunidos 

em um cordel de caras e bocas, os artistas tomam 

corpo. Suas origens e motivações de trabalho são 

as mais diversas possíveis. A apreciação pela arte 

os aglutina e mobiliza. Brasil, Peru, Chipre, Estados 

Unidos, México, Argélia e Venezuela têm, assim, 

seus representantes contemplados. São células de 

uma cadeia bem mais ampla, com pretensões de 

universalidade4.

Ressoar

No dia da inauguração da exposição, é possível 

testemunhar de perto a conexão dos primeiros visi-

tantes com os trabalhos reunidos em Impermanên-

cias. Logo na entrada, as duas portas de vidro – que 

recebem o nome da exposição, os nomes dos artis-

tas e um texto introdutório – deixam transparecer a 

movimentação de quadros, madeira, papel e resina. 

Há um quê de aquário na Pequena Galeria, nem tão 

diminuta em tamanho quanto o nome possa sugerir.

Ao adentrar o espaço, o visitante encontra logo 

à sua esquerda, dispostas por sobre o piso acinzen-

tado, as projetações provisórias de Rodrigo Westin5. 

Na parede oposta à entrada, que fora pintada de 

preto dias antes da abertura da mostra, uma tele-

visão exibe um vídeo que documenta os passos de 

entregadores de quadros em plena operação, cami-

nhando pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. É a 

Auto Entrega de Hélio Carvalho que se faz presente6.

Seguindo o curso de seu olhar à direita, o visi-

tante percebe que a parede branca oposta às proje-

tações serve de tela para a projeção de imagens em 
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movimento que capturam rostos de artistas visuais, 

sonoros, plásticos (Figura 2). O som que preenche 

o ambiente vem do alto e percorre toda a extensão 

da pequena galeria. É tanto que nem sei. Tanto que 

se poderia dizer para explicar, reforçar, distorcer, 

justificar, escamotear uma ação. Mil palavras não 

dariam conta do serviço. Nesse instante, a mente 

se questiona. E, quando a mente está em questão, 

tudo está em questão; tudo é desordem, e toda rea-

ção contra essa desordem é do mesmo tipo que ela 

própria (VALÉRY, 1985, p. 105). Afortunadamente, a 

desordem é a condição para a fertilidade da mente, 

que depende justamente do inesperado.

Figura 2. visitante observa vídeo-projeção É tanto que nem 
sei

No rosto do visitante, a surpresa do primeiro 

instante é acompanhada, em seguida, pela expecta-

tiva em relação ao próximo gaguejamento. Sorrisos, 

entreolhares, comentários breves. Quem será o pró-

ximo? Uma conversa sobre qualquer assunto dentro 

da galeria passa invariavelmente por momentos de 

transição entre ideias. Nessas pontes, a vocalização 

das vogais “e” ou “i” por durações que tomam entre 

um e dois segundos se mostra ressonante com o 

som proveniente da vídeo-projeção. Um fenômeno 

físico está em curso: a transferência de energia de 

um sistema oscilante para outro quando a frequên-

cia do primeiro coincide com uma das frequências 

próprias do segundo7.

A abertura da mostra chega ao fim, mas não 

cessa o fluxo de raciocínio dos artistas planificados 

na parede. Nos dias que se seguem, entre dez da 

manhã e seis da tarde, o pensamento do artista per-

manece retratado em cores e som8.
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Notas
1 Doutorando em Artes Visuais (linha Poéticas 

Interdisciplinares) pela Escola de Belas Artes 
da UFRJ.

2 Professora Associada da UFRJ: Curso de 
Comunicação Visual Design, Programa de 
Pós-Graduação em Artes Visuais (linha 
Poéticas Interdisciplinares) e Programa de Pós-
Graduação em Design (PPGD) da Escola de 
Belas Artes/UFRJ.

3 “To write, to conquer ink and paper, accumulate 
letters and paragraphs, divide them with periods 
and commas, is a different matter from carrying 
around the dream of a play or of a book.” Jean 
Cocteau, The process of inspiration.

4 São estas as pessoas retratadas na peça exibida 
no Centro Cultural Light do Rio de Janeiro (em 
ordem de aparição): Fernanda Gomes, Eduardo 
Berliner, Sofia Borges, Hélio Fervenza, Cadu, 
Nino Cais, Lucia Laguna, Nydia Negromonte, 
Wilson Lázaro, Alexandre da Cunha, Savvas 
Christodoulides, David Moreno, Moris, Ricardo 
Basbaum, Olivier Nottellet e Luis Pérez-Oramas.

5 As construções precárias, continuamente 
erigidas e desmanteladas a partir da junção 
temporária de sobras de materiais industriais, 
convidam o visitante a experimentar a 
transformação do provisório que habita o estado 
da matéria.

6 Os quadros exibidos na tela de TV reproduzem, 
em fragmentos, a própria imagem do artista; 
pelas esquinas, são delineados trajetos nos 
quais a imagem do corpo se desdobra e borra 
os limites entre arte e convívio na cidade.

7 Uma das definições do substantivo feminino 
Ressonância, conforme apresentada no Novo 

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, em 
sua terceira edição (Editora Positivo, 2004).

8 O vídeo de documentação da vídeo-projeção 
É tanto que nem sei está disponibilizado para 
visualização em <https://www.youtube.com/
watch?v=7CbYNXKzweI> Acesso em: 27 set. 
2018.
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