CONTÁGIOS POÉTICOS NO ESPAÇO:
sobre projetos impregnadas de urbano
Elias Maroso1
RESUMO: O presente artigo destina-se ao eixo temático (7) ”Instalações e intervenções no
contexto urbano” do 12° Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: Prospectiva poética. O
texto refere-se a uma pesquisa de mestrado em poéticas visuais, na linha Arte e Tecnologia do
Programa de Pós-Graduação em Artes da UFSM (PPGART), que está voltada à criação de
intervenções urbanas site specific por meio de objetos tridimensionais concebidos mediante
modelagem 3D, na finalidade de estabelecer relações de contágio formal e semântico com o
contexto de inserção. Na apresentação dos resultados parciais instalados no meio urbano,
explana-se sobre a ação poética e diferencial inserida em um lugar/aparelho/código urbano de
finalidade pré-concebida. Visa, assim, discorrer sobre a produção de contágio entre distintas
maquinações, entre os códigos do objeto e os códigos do contexto. Para tanto, são
apresentados aportes teóricos em basados principalmente em Gilles Deleuze, Felix Guattari e
Donna Haraway artística a fim de evidenciar o atual estágio da pesquisa.
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Apresenta-se aqui um relato e processo de construção discursiva para uma
produção em artes visuais pautada por possibilidades de diálogo e expansão que
envolvem arquitetura/espaço urbano, objeto artístico/registro e tecnologias analógias
e digitais. A traçar um processo transverso de diferentes linguagens, destaca-se o
interesse por procedimentos site specific, a categoria tridimensional em contaminação
pela arquitetura/espaço, a reconstrução/modulação da paisagem experenciada e
registrada mediante recursos de computação gráfica. Diante disso, o estudo envolve
desde ações no espaço co-habitado e político, como também implicações tecnológicas
acerca da projeção e do registro. Em seu processo, problematiza-se também o
isolamento disciplinar do campo artístico, lançado os feitos da poética para além do
entendimento estrito e institucional da arte com o intuito de incitar um encontro
singular no contexto da cidade, uma experiência que tem como base o próprio
resultado do processo.
Essa pesquisa acadêmica em poéticas visuais tem como objetivo central a
criação de intervenções artísticas site specific em contexto urbano sob a tônica poética
do contagio, engendrando conexões, encontros e combinações através de ações e
objetos criados em sintonia a procedimentos tecnológicos híbridos. Nisso, provoca-se
uma dinâmica entre prática e contexto por meio de soluções tridimensionais realizadas
por processos digitais e analógicos, guiados à realidade polifônica do urbano – o que
vem a eclodir um posicionamento tanto estético quanto político no meio de inserção.
Para a perspectiva técnica, o estudo também se direciona ao aprimoramento da
construção objetual por meio de modelagem numérica aplicada em materiais físicos,
bem como a modos de apresentação e registro de intervenções.
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Está para o intuito de atribuir uma nova abordagem à pesquisa individual em
artes visuais partindo de experiências circunscritas tanto na trajetória acadêmica como
também na atuação artística. Nesse percurso, destaca-se um interesse por estabelecer
e articular diálogos possíveis entre conceitos e suportes, objeto artístico e espectador,
exposição artística e outros contextos – sendo ensejos investigados através de
linguagens e procedimentos como desenho, objeto, fotografia e intervenção.
A pesquisa advém de resultados produzidos na poética individual em ambos
os contextos de criação, mas ainda não explorados em uma única proposição artística.
O desejo de se produzir tal entrecruzamento baseia-se tanto como um desafio poético
particular quanto pela sua emergência no panorama artístico contemporâneo. Tange
linguagens e conceitos de atual (re)incidência na arte e teoria, impulsionados por
realizações que se conectam a vetores inesgotáveis de criação em territórios não
exclusivamente artísticos – de potência plurivalente –, como é o caso do meio urbano.
Propõe-se, portanto, a intervenção enquanto atualização da paisagem, tornando-a
campo inventivo e experimental.
A escrita, sendo de interesse fundamental e componente da poética
visual apresentada é criada mediante uma dinâmica de conceitos e imagens
suscitadores, extraindo destes ressonâncias, conexões e reconfiguraçõs para a própria
escrita, vocabulário e gramática de ação voltados à prática artística.
Sobre contágio e diagramas de criação
A vontade de relação com o espaço condiciona um jogo experimental pautado
por projeções de acordo com lugares específicos, encontrando hospedeiros, causando
diferenciações nos corpos relacionados. Tanto o objeto quanto o espaço incidem
forças entre si, mas não se anulam nessa relação. O site specific, nesta perspectiva, não
vem a ensimesmar ou privar uma porção da paisagem, mas a atualiza como espaço de
possibilidades, uma dimensão propícia à usinagem de novos valores. A intervenção no
espaço urbano compreende-se na complexidade. Agir sobre o contexto urbano,
acoplar objetos não funcionais na arquitetura de edificações estabelece um
atravessamento de sistemas, que reedita, ainda que por sucintos instantes
demarcados, a direção já construída dos hospedeiros, provocando uma variação
destes.
Para auxiliar o planejamento prático, a noção de diagrama é elencada a fim de
tatear proximidades entre procedimentos linguísticos e valores conceituais possíveis e
interligados à gramática do contexto almejado. A partir do diagrama se desfiam
vocábulos na forma de uma rede, esmiuçando livremente possíveis vantagens e
contradições para uma determinada questão. Cada vocábulo inserido no diagrama
pode eclodir em outros, traçando um desenho de descobertas mentais, sempre
suscetíveis a mais conexões. Quando maior o período dedicado à rede, maior será sua
amplitude. O recurso do diagrama, portanto, está envolvido pela dinâmica do
contágio.
A primeira prática contagiante, então, antes mesmo dos objetos, está na feitura
de diagramas. Eles estabelecem o contágio a partir de encontros, conexões e
combinações. Para uma definição de contágio enquanto fenômenos conectivos, uma

pertinente alusão pode ser estabelecida no conceito de rizoma em Gilles Deleuze e
Félix Guattari, encontrado em Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Tal conceito é
instaurado em sintonia ao fluxo de vida derivante e horizontal. Nele as hierarquias não
prevalecem diante da multiplicidade.
Qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve
sê-lo. É muito diferente da árvore ou da raiz que fixam um ponto, uma
ordem. [...] Num rizoma, ao contrário, cada traço não remete
necessariamente a um traço linguístico: cadeias semióticas de toda natureza
são aí conectadas a modos de codificação muito diversos, cadeias biológicas,
políticas, econômicas, etc., colocando em jogo não somente regimes de
signos diferentes, mas também estatutos de estados de coisas (DELEUZE;
GUATTARI, 1995, p. 4).

Considerando tais pontuações, o rizoma pode ser figura alusiva à dinâmica de
contágio, compreendendo a pesquisa como um todo. Cada intervenção site specific é
situada como um nó suscitador de outros tantos. Por isso, para fundamentar os
circuitos do diagrama como também a atividade artística, tal “imagem do
pensamento” torna-se pertinente.
Estendendo ainda mais possíveis consonâncias a esse conceito, o crítico e
teórico da arte Simon O’Sullivan, em Art Encounters Deleuze and Guattari: Thought
Beyond Representation (2006), estabelece essa abordagem de conectividade no
âmbito artístico.
Em sentido amplo, nós podemos posicionar o sistema da arte em geral
como rizomático, cada uma das artes, e, certamente, cada obra de arte
individual, conecta-se ou tem o potencial de conectar com qualquer outra
Nesta perspectiva, tudo está ou tem o potencial para ser rizomaticamente
conectado ao restante (O’SULLIVAN, 2006, p. 24).

Ao atribuir uma qualidade rizomática sobre o objeto artístico são destituídas
hierarquias dos feitos históricos e também dos binômios típicos como
conteúdo/forma,
profundo/superficial,
essência/aparência,
alma/corpo,
significado/significante. Desse modo, a dinâmica de conexões ganha maior amplitude.
O contágio conectivo, atrelado às denominações do rizoma, vem a destituir induções
verticais sobre a experiência, favorecendo o surtir de novos encontros.
Diante disso, temos o encontro como outra importante “função gramatical”
do contágio, pois determina um novo que cinde novas perspectivas – “Há no mundo
alguma coisa que força pensar. [...] em sua primeira característica, e sob qualquer
tonalidade, ele só pode ser sentido.” (DELEUZE, 1988, p. 241). Nisso, ao criar
combinações, um objeto de encontro distingue-se fundamentalmente do objeto de
reconhecimento. Um objeto de recognição ancora-se na representação de algo sempre
pronto no espaço. Já no encontro, há uma dinâmica de forças que provocam o
pensamento, operando como uma ruptura nos habituais modos de ser. Assim, Deleuze
e Guattari vinculam a própria atividade do pensamento a um paradigma estético
caosmótico de experimentações e resultados contagiantes pelo encontro. Âmbito este
que produz uma quebra no regimento das representações.
Simon O’Sullivan comenta que o encontro detém em si um movimento de
afirmação nova, um acontecimento que direciona valores diferenciais (O’SULLIVAN,
2006, p. 11). Confere ao pensamento a qualidade de evento vivo, onde a criação

predomina sobre o reconhecimento de um mundo replicado à semelhança. Nesse
prisma, a arte se situa também como desejo, produção e realização de encontros,
sendo um “complexo evento que traz a possibilidade de algo novo” (Ibidem, p. 12). Um
bloco combinado e suscetível a conexões, porção finita que incita um infinito. A
atividade artística é abordada, assim, como um dobramento sensível da atividade
pensante/rizomática – “arte é a arte dos afectos mais do que da representação, um
sistema de forças dinamizadas e impactantes do que um sistema de imagens únicas
que funcionam sobre um regime de signos” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 213).
A escolha, portanto, do princípio do rizoma faz rever, inclusive, as
potencialidades da arte enquanto contágio incitador de encontros e conexões que
extrapolam os regimes representacionais. O contágio, assim vem a abalar as certezas
configuradas pela representação, que encerra identidade dos objetos. Na pesquisa em
questão, por mais que a poética esteja sob o campo dos saberes
disciplinares/historicizados da arte, o fluxo urbano, vem a suspender classificações
diretas. Pois o espaço de exposição artística, por ser direcionado a um fim, précondiciona um objeto como artístico antes mesmo de sua experiência. Já no contexto
urbano, não há uma unidade discursiva que condicione um objeto enquanto arte.
Na dinâmica dos encontros, quero suscitar hospedeiros arquitetônicos, o
tornear de volumes, condicionados pela especificidade do espaço, a expectativa de
criar sismos-contra-fluxo na paisagem codificada. Contagiar-se consiste na dinâmica
relacional que fratura o isolamento ao entrar em contato com os lugares, relativizando
seus nomes, amolecendo edificações, programas de uso, atualizando a abertura do
espaço. Abalar o encerramento das corporeidades é o processo do alastramento. Parte
de outro é adquirido em si, voluntário ou involuntariamente. Pois nem as palavras
deixam de ser contagiadas pelos corpos que se enunciam no seu uso, atribuindo a elas
um sotaque, um estilo. Provoca-se uma pregnância. Ela se nota tanto nas
configurações dos projetos como também na própria maneira de discuti-las.
Consonância de corpos que enredam imagens de pensamento, procedimentos
artísticos, aspectos arquitetônicos.
Os corpos se misturam, tudo se mistura numa espécie de canibalismo que
reúne o alimento e o excremento. Mesmo as palavras se comem. É o
domínio da ação e da paixão dos corpos: coisas e palavras se dispersam em
todos os sentidos ou, ao contrário, soldam-se em blocos indecomponíveis
(DELEUZE, 1997, p.31).

Essa pregnância deriva a outro valor operatório de um possível quadro
conceitual para a pesquisa, complementar à conectividade e ao encontro: a
combinação – ou acoplamento, encaixe, assemblage, bricolagem. A combinação é o
resultante experimental dos corpos em contato. Tal recurso abstrato vem a suscitar o
construtivo da criação, abalando as certezas do projeto conceitual e amalgamando o
pensamento à resolução prática. Por mais conceitual que seja fundada a pesquisa, a
ideia necessita de uma apresentação física, de uma plasticidade, de um programa
sígnico ressonante.
Devir-Ciborgue na pregnância técnica

Se o contágio poético é um jogo de corporeidades que pinçam mutuamente
caracteres diferenciais, releva-se também a mistura que o corpo faz com os objetos
que usa, como também a face dinâmica, imbricada na vida, das máquinas. Se
considerarmos o caráter indissolúvel entre a trajetória do homem no mundo e a
trajetória do objeto técnico, delineiam-se possibilidades de contágio entre ambos,
tendo como tabuleiro o âmbito dos possíveis. São os fluxos e as intensidades que
prevalecem sobre o objeto e/ou sujeito individuado. O devir-ciborgue pode ser
entendido como uma operação que releva na máquina e no homem as potencialidades
anteriores da separação individual – ou seja, podemos nos constituir por influência
tanto de corpos vivos, como de corporeidades técnicas, dispositivos sistêmicos,
maquinações de fluxos. Conecta-se à virtualidade do pré-individual, a fim de derivar-se
em um corpo híbrido outro.
Integre-se, pois, à corrente. Plugue-se. Ligue-se. A uma tomada. Ou a uma
máquina. Ou a outro humano. Ou a um ciborgue. Torne-se um: devirciborgue. Eletrifique-se. O humano se dissolve como unidade. É só
eletricidade (HARAWAY, 2009, p. 14).

Sempre há o diálogo com a vida, enquanto âmbito de possíveis. Há uma
eletricidade que move a dinâmica do ser. Trata-se, novamente, de salientar a lógica
explanada por Simondon, que resiste ao desligamento entre homem e máquina.
Despreza-se a noção de que a identidade humana está separada de seu corpo que
experimenta e deseja. As máquinas, para além de simples aparelhos de uso são, deste
modo, forças mecanizantes. Tanto o natural do homem como o artificial do objeto
técnico, apresenta as suas qualidades de máquina e do mundo natural.
A naturalidade está na capacidade autopoiética de manutenção de um
sistema. A artificialidade de um objeto técnico consiste na contenção de informações
naturais/humanas e que segue dependente de seu criador para manter-se existente.
Quanto mais um objeto técnico não depende do homem, maior é o grau de
naturalidade em si mesmo. O artificial se configura como um natural apreendido e
dependente – “todo corpo tem suas artificialidades, toda máquina tem suas
virtualidades: são os agenciamentos sociais nos corpos e nas máquinas” (PARENTE,
2010, p. 94). O objeto técnico não está absoluto em si; e, por outro lado, já não
estaríamos artificializados pela tecnologia quando a necessitamos para continuar
vivendo? Pois, nessa perspectiva, o homem também é artificializado pela técnica na
ótica do corpo/híbrido/ciborgue.
Com o ciborgue, a natureza e a cultura são reestruturadas: uma não pode
mais ser o objeto de apropriação ou de incorporação pela outra. Em um
mundo de ciborgues, as relações para se construir totalidades a partir das
respectivas partes, incluindo as da polaridade e da dominação hierárquica,
são questionadas (HARAWAY, 2009, p. 39).

E como pensar arte sem vínculo tecnológico? Como não considerarmos o alto
grau de virtualização tecnológica na produtividade tecnológica? A produção convulsiva
de registros?
Um ciborgue, para além das esteriotipias de ficção científica, é a figura que
desierarquiza a própria influência de sua individualidade sobre as coisas do mundo. É
uma figura do contágio com o meio técnico e com a cultura a ele contemporânea.
Devir em um ciborgue consiste em compreender o corpo para além de suas fronteiras

fisiológicas, mas transbordado no contágio. Cada trabalho detém valores energéticos
de sua feitoria, como também se energiza do contexto que habita.
O devir-ciborgue na atividade artística é, portanto, aquele que habita fluxos
virtuais da criação tanto de si quanto do meio. Tal abordagem de mistura entre
vontades, modos de se fazer e associação ao contexto são pertinentes para a pesquisa
em discussão. Ao almejar o contágio no espaço, ele só se dá por desdobramentos
técnicos, por uma simbiose com materiais, dispositivos, softwares e a própria
maquinação do sistema contido nos espaços, nos códigos do tecido urbano.
Explorando a perspectiva mecanosférica, que compreende os fluxos do
mundo enquanto maquinações dinâmicas, a arte pode ser entendida como um
mecanismo/agenciamento de forças, uma máquina abstrata aberta a devires. No
movimento de articular atividade artística como maquinação abstrata, o teórico
Stephen Zepke explana que:
A máquina abstrata é o vital mecanismo de um mundo emergente como
novo, é o mecanismo de criação operando no nível do real. Aqui, um novo
mundo se abre, um mundo vivido no qual nada é dado exceto criação. Para
abrir um mundo, pra construir um novo tipo de realidade [...] A obra de arte
entendida dessa maneira proverá uma experiência real, uma experiência
destas condições reais, uma experiência de e como esta máquina abstrata
imanente, no processo de (re)construir realidade (ZEPHKE, 2005, p. 2-4).

Nessas considerações, a atividade artística habita a multiplicidade de um
plano imanente e virtual, experenciado na natureza, inseparado do ser. O devirciborgue torna-se uma possibilidade de hibridação entre seres/objetos, sejam
orgânicos ou inorgânicos, reestruturando territórios, desterritorializando indivíduos.
Na implicação dos objetos técnicos no mundo natural das coisas, acaba-se por
desvendar uma perspectiva maquínica no sujeito. “Por que nossos corpos têm que
terminar em nossas peles?” (HARAWAY, 2009, p. 37). Enseja-se uma expansão do
corpo, fraturando as próprias certezas no contato com meios e no desafio de sua
aplicação no espaço.
Construção dos volumes por registros e softwares 3D
A poética do contágio se inicia por caminhadas errantes em busca de
momentos suscitadores de intervenção. As caminhadas acontecem sem apreço ao
senso de direção, munida de caderno de anotações e máquina fotográfica simples.
Mediante tais “instrumentos de investigação”, uma rotina intensa de registros por
notas e tomadas fotográficas se realiaza, direcionadas, num primeiro momento, a
varriadoss objetos despertadores de interesse. Tais registros tornam-se importante
para o entendimento das intenções individuais, provocando construções provisórias
para o que se almeja. Nessa procura, o gesto fotográfico permeia o impulsivo,
destacando mesmo as situações dificilmente usadas como hospedeiras da prática.
Compõe uma cartografia através de imagens que, posteriormente, promovem uma
reconstrução do percurso que atualiza pontos de interesse ofuscados pela memória.
Por estar sob tônica experimental, estabelecer definições acerca dos
momentos urbanos decisivos de ação torna-se uma tarefa difícil. No entanto, o
despertar do desejo pode ser aqui entendido como o encontro de uma situações

urbana que porte em si uma expressividade peculiar, mas também atrelada à
viabilidade de instalar para possíveis objetos. Tendo em vista que o processo de
construção desses objetos é extenso, a escolha precisa estar em sintonia com esse
tempo.
Assim, a viabilidade se dá por questões operacionais como acesso à estrutura
em termos de altura e restrição proprietária bem como a permanência da própria da
situação/momento de interesse. Por mais que seja atraente uma edificação, tais
determinantes condicionam a prática como um apelo concreto que sobre o âmbito
empático. Assim, a mídia fotográfica gradativamente vai se destacando na prática, pois
também é através de sua imagem que tanto se escolhe como o processo de
intervenção se mantém enquanto registro. Após a escolha do local, uma medição
rigorosa é feita a fim de ajustar ao máximo os objetos aos atributos arquitetônicos
encontrados no hospedeiro.

Figura 1 – Ambientação virtual a partir de fotografia.

Após essa etapa, realiza-se a simulação do ambiente escolhido (Figura 1) a
partir das medidas para, assim, iniciar a experimentações virtuais de composição.O
ponto de partida para estas maquetes digitais também está na fotografia de onde são
desenvolvidos volumes condizente aos encontrados na situação real a partir da
modelagem gráfica tridimensional. A fotografia acaba por condicionar inclusive o
modo de construção dos objetos, fazendo insurgir uma prática construtiva nas
possíveis imagens da paisagem. Assim, os efeitos da prática são estimados
artisticamente da intervenção ao registro, atribuindo ao último não só caráter
documental, mas também estético. Na prática de registro fotográfico pelas andanças,
portanto, o contágio da intenção inicial com a fotografia se revela. Tal entendimento
explicitou-se no momento em que a concepção propriamente dita dos objetos.
A primeira experiência de uma séria de projetos se dá na proposta de
intervenção sob o título #1. No caso das relações com a fotogradia, o que se destaca

nesse trabalho está na frontalidade que delienou os cortes compositivos a partir da
arquitetura e também condicionado ao enquadramento do registro. Tal modo de
produção acaba atribuindo a cada projeto de intervenção um “ângulo prefencial”,
sendo este a baliza de onde parte das composições são desenvolvidas (Figura 2 e 3).

Figura 1 – Vista frontal de #1. Renderização gráfica de modelagem 3D.

Figura 3 – Ângulos de #1. Renderização gráfica de modelagem 3D.

O ajuste conforme o ângulo preferencial proporciona um interessante jogo
entre volume e plano, entre intervenção e registro, imbuíndo de intencionalidade
estética unidades do processo para além da intervenção. As composições são
produzidas a partir do ambiente virtual construído sob o ângulo preferencial da
fotografia. Em virtude de sua virtualidade, a elaboração dos volumes torna-se bastante
experimental, promovendo ajustes diversos, em movimentos de fazer e desfazer. Essa
dinâmica lança uma distensão temporal sobre a produção, a qual possibilita a correção
do indesejado no resgate do registro anterior a mudança. Sobre isso, Lúcia Santaella
comenta que “a contribuição inestimável do computador está em seu poder de colocar
os modelos à prova, sem necessitar submetê-los a experiências reais” (SANTAELLA,
2006, p. 192). Assim, as imagens digitais detêm em si um aspecto projetual ao serem
testadas de inúmeras formas, garantindo maior precisão sobre os resultados. Esses
atributos conferem uma nova relação entre o objeto e seu modelo, dado que o
processo criativo de uma imagem digital apresenta em si a latência da manipulação.
Existem diversos programas voltados à modelagem tridimensional com
diferentes interfaces, ferramentas e funções, sejam puramente técnicos ou artísticos.
No caso da presente pesquisa, softwares de uso artístico são adotodos como
ferramente, pois, em geral, dispõem de recursos que possibilitam uma exploração
visual da geometria, munidas de quadros de visualização (viewports), sistema de
deslocamento coordenado e padrões de modelagem (polígonos, segmentos e
vértices). A espacialidade de um objeto virtual 3D é essencialmente perceptiva e
simulada, ausente em termos materiais nos dígitos armazenados em disco,como
também no aparato que simula sua imagem.
A confecção dos objetos nesta pesquisa implica uma rotina intensa de labor
individual, desde o desenho dos moldes à armação dos objetos. O primeiro projeto
materializado por completo consiste na proposta #4, que, em âmbito técnico, foi
realizado tanto para saber o tempo de produção de um projeto de grandes dimensões
como para investigar as potencialidades do papelão em volumes fortemente
curvilíneos (Figura 4).
#4 foi instalado em uma residência em ruínas, tido como um hiato imobiliário
em disputa judicial, em um trecho da Rua Duque de Caxias, em Santa Maria. Partido de
duas esferas como volumes emergentes do próprio espaço onde se instala, se
estabelece um jogo compositivo com a arquitetura que as corta, desloca e
redimensiona partes com base em sutis ornamentos estilo art decó presentes na
fachada da residência. Se revestimento, diferente dos projetos anteriormente citados,
não se baseia em impressões digitais de texturas originadas de fotografias, mas de um
tratamento de superfície que, a seu modo, conjugasse com o que a arquitetura
apresenta (Figura 5). Em consideração às formas concavas e convexas, valorizou-se um
desenho formado a partir de faixas sucessivas, o qual mudava de sentido em
determinadas partes da composição, reforçando como um desenho do volume. A
questão do revestimento da superfície ou evidênciação material varia de acordo com
as propostas e meio onde está inserido. A fim de facilitar sua intalação, #4 foi dividida
em cinco partes, alcançando juntas a dimensão de aproximadamente
300cmx240cmx160cm.

Figura 4 – Processo de construção de #4.

Figura 2 - #4. Rua Duque de Caxias, 807. Santa Maria (RS), abril de 2013.

Considerações Finais
O pensamento de uma produção voltada ao signo do contágio dificilmente se
caracteriza desde uma perspectiva negativa, embora muitas designações do vocábulo
agreguem à sua definição a manifestações prejudiciais à vida. Nessas observações,
certamente se ignora o fato de que só se contamina o que está vivo e, possivelmente,
a negatividade esteja no fato do contágio atestar uma quebra na estabilidade de um
corpo que se quer puro, ordenado e produtivo – uma questão de “higiene”.
O movimento poético pautado pelo contágio está para uma afirmação de
existência, uma vontade de participar da realidade que se disputa no contexto urbano.
Contágio etimologicamente consiste em “tocar junto”. Pois são inúmeras as vontades
para outros possíveis trabalhos. A fidelidade para com o modelo tridimensional
sempre é relativa, uma vez que os materiais impõem sobre a idéia sua condição
plástica. Em momentos como este, atesta-se a necessidade de observar as
potencialidades materiais a partir do que se apresenta. Esse momento de conflito
entre a projeção e sua materialização é outro elemento partilhado por todas a ações
segundo premissas de contágio. O contágio sempre é uma experiência que confronta o
encerramento de si. Encarado como um importante momento da pesquisa, uma vez
que põe à prova materiais, estrutura e capacidade técnica individual, desde as
primeias horas após a instalação a curiosidade de transentes que passavam em sua
frente era notável.
A intervenção ali permaneceu suscetível a qualquer interferência durante duas
semanas de clima instável, conferindo alterações em sua integridade física. Tais
transformações impressas pelo meio de inserção revertem o vetor da intervenção e
estabelecem um modo de cooptação reversa. Assume-se tais interferências, sendo um
instigante ponto a ser pensado desde a prática artística. Pois o que se cria no curso
dessa poética são objetos atravessados por uma dinâmica de forças.
Valoriza-se neste processo um entendimento da poética que não seja restrita
apenas em um problema de linguagem ou questão formal, embora sejam estimadas
tais abordagens enquanto ferramentas de otimização prática. Mas, principalmente, a
poética está para um movimento que se expressa, neste caso, tanto em ações quanto
objetos. Dos fragmentos que compões os objetos pode compor outros arranjos,
recombinados para outras situações; dos registros produzidos pode-se dar maior
ênfase à questão fotográfica; do próprio movimento de andar análogo à escrita acaba
por motivar mais criação.
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