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INTRODUÇÃO

O

início da pandemia e do isolamento social causou um forte choque que nos abalou e, em um primeiro momento, nos paralisou.
Em abril de 2020, com a suspensão das atividades de ensino
e extensão na UDESC, sentimos muitas angústias e incertezas,
percebendo o impacto da pandemia crescer no decorrer dos meses subsequentes em nossa comunidade universitária, na sociedade brasileira
e no restante do mundo, de forma profundamente desigual. Em meio ao
caos social e sanitário, passamos por intensos aprendizados para conseguir dar seguimento a nossas vidas. Passou a ser primordial, em nossas
preocupações, uma atenção maior para o cuidado com a vida e o meio
ambiente. O isolamento físico, possível apenas para uma parcela da população, escancarou ainda mais as vergonhosas desigualdades da sociedade brasileira. Sem o devido apoio estatal, muitas pessoas com pouco ou
nenhum acesso ao mundo digital, ao emprego e à renda básica se distanciaram dos cursos de graduação para lutar pela sobrevivência.
Neste contexto, e paradoxalmente, o modo de ensino remoto emergiu
atropelando muitas ausências e exclusões, mas também como um lugar
muitas pesquisas universitárias puderam continuar sendo compartilhadas
e abrir, assim, espaços de esperança, resistência, valorização da vida e luta
por direitos humanos. Diante da situação, o Programa de Extensão Ações
Poéticas e o Grupo de Pesquisa Articulações Poéticas do Departamento
e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Centro de Artes da
UDESC, realizou o simpósio ARTICULAÇÕES POÉTICAS E ESCRITAS
DE SI de modo virtual.
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Entre os meses de outubro e novembro de 2020, reunimos convidades de outras instituições de ensino superior e também da comunidade extra-universitária para apresentar suas produções artísticas
e seus trabalhos teóricos que se aproximam da proposta de
Parte da reverberação dos resultados é agora apresentada neste livro,
publicado pela Editora do PPGART, vinculada ao Programa de PósGraduação em Artes Visuais da UFSM.
Michel Foucault em seu texto A escrita de si
da antiguidade que tinham na escrita uma forma de cuidado de si, uma
prática para o autoconhecimento. Nesta perspectiva, a escrita de si ofereda escrita. No simpósio, pensamos a escrita de si ampliada para qualquer
forma de manifestação artística – produzir arte é, também, escrever de si.
Para examinar as múltiplas possibilidades da escrita no campo das artes, formamos quatro mesas no simpósio: Das caminhadas e das escritas;
Escritas fora do armário; Práticas feministas de si; e Formas de narrar.
****
A mesa Das caminhadas e das escritas realizou dois encontros parlocamento enquanto um movimento que impulsiona provocações nos
processos de criação de artistas convidades. Os encontros evidenciaram mundos possíveis na impossibilidade de certezas em que vivemos.
Assim, ativaram nossos corpos e mentes por meio de manifestações
O primeiro encontro promoveu uma conversa entre Carina Weidle
O segundo encontro reuniu Déba Viana Tacana e Márcia Sousa, sendo
mediado por Anna Moraes e Elisa V. Queiroz. As artistas convidades, bem
como integrantes do grupo que organizou a mesa, apresentam-se neste
comunicações, conversas e reverberações propiciadas pela mesa.
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Abrindo o capítulo Das caminhadas e das escritas, nos deparamos
com a escrita de si realizada por Sandra Correia Favero em suas caminhadas pelo Pontal da Daniela, em Florianópolis. Sua contribuição é uma
Inanimados, em que a natureza se mostra violentada.
Márcia Sousa apresenta Lições da terra e da água, em que, segundo
a artista, “breves permanências em reservas ecológicas ainda preservadas, mas ameaçadas e em iminente risco, têm gerado extraordinárias exe anotações”. Com Alecxandro Nascimento, colaborador na sua pesquisa,
tado no simpósio do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, unidade de
conservação de proteção integral localizada em Santa Catarina.
Em meio a movimentos e deslocamentos, “entre territórios e identidades, entre espaços e lugares”, como diz Déba Viana Tacana, “a partilha
em territórios indígenas que se encontram vulneráveis quanto à demarcação e violação dos direitos humanos e onde as lideranças são constantemente ameaçadas e mortas. Da Amazônia, sua origem, até o sertão, Déba
Tacana investiga por meio de corpos cerâmicos as memórias de seus parentes assassinados, em busca da “luz que anda”. As impactantes apresentações instigaram Leandro Serpa, Luiza Reginatto e Odete Calderan
a desenvolver um texto a seis mãos, Déba Tacana e Márcia Sousa: deslocamentos e poéticas da existência.
No simpósio, Danillo Villa nos trouxe, em suas palavras, “as memórias
das suas primeiras andanças pela zona rural de Echaporã no interior de
externos, sinestesias, alguma vibração que ampliasse as paisagens internas, através daquilo que é próximo”. Neste livro, apresenta um ensaio
A conversa
com Danillo levou Anna Moraes e Luanda Olívia a uma troca de cartas
entre si, Sobre desenhar modos de alcançar um céu, como uma
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sobre a fala de Danillo Villa e, ao mesmo tempo, um encontro para o diálogo com seus próprios processos de criação artística. Luanda percorre um
caminho encontrando em Danillo, em Anna e em seus desenhos relações
entre céu e terra, memória e fabulação, “pois se a memória está na terra,
Ontem o dia estava assim, é um ensaio visual criado por Elisa Vieira
descobertas, rastros, silêncios, caminhos, escolhas, passagens, falhas,
fracassos, sucessos, recomeços.”
Carina Weidle apresentou no simpósio registros da performance
Cake, constituída por uma série de ações que se valeram dos seus pés
e sapatos, sua mala e de materiais moldáveis como elementos. A perforsobre o processo de criação e o resultado da ação performática. Daniela
Vicentini, que mediou a conversa com a artista, traz em um ensaio textual
E tudo se move – sobre Cake, suas impressões a respeito da performance.
Também apresenta Peixinho, um relato em aquarela sobre papel manteiga, sobre a percepção de um espaço-tempo que se dá pelo encontro
entre seus pensamentos e o mar durante uma caminhada na praia.
****
A mesa Escritas fora do armário, título inspirado no clássico – e infelizmente ainda atual – texto de Eve Sedgwick, foi coorganizada por um grupo de
pesquisa parceiro, também do Departamento de Artes Visuais da UDESC,
o GUARÁ – Grupo de Pesquisas Descoloniais em Arte Contemporânea.
A mesa foi composta por dois encontros: Representações artísticas da infância queer, com Natalia Borges Polesso, Be Leite e mediação de Carol
Garlet e Debora Pazetto, e
, com Tata
Barreto, Lívia Auler e mediação de Carina Castro e Debora Pazetto.
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No simpósio, o primeiro encontro discutiu a importância das narrativas artísticas com perspectivas infantis como estratégia de reparação
para crianças e adultes LGBTIQ+, considerando que a possibilidade de
construir narrativas e imagens é uma maneira de criar outras referências
de infâncias, especialmente daquelas invisíveis ou proibidas. Neste livro,
artistas e mediadoras contribuíram com ensaios originais.
Natalia Borges Polesso, autora do premiado Amora, participa um conO conto não é necessariamente sobre lesbianismo, é com lesbianismo.
Como em seus diversos livros, Natalia constrói narrativas e cenários nos
quais as lésbicas simplesmente manifestam sua existência. No mundo
em que vivemos, revelar sistematicamente, por meio da literatura, que
lésbicas existem na vida cotidiana – em suas diversas complexidades,
diferenças e relações – é uma forte postura política.
Be Leite, que pintou as polêmicas crianças viadas censuradas na exposição
(2017-8),
guia seu processo criativo a partir da colagem de referências vindas da
mundo pop. Aqui, apresenta um ensaio visual construído como páginas
de um diário de 2020, ano em que se descobriu trans-agênero.
Carol Garlet, artista, educadora e pesquisadora das poéticas do corpo,
contribui com um ensaio que traz, em meio às questões teórico-estéticopolíticas do lesbianismo no campo das artes visuais, uma discussão sobre o trabalho de outra artista lésbica: Mariana Pacor.
O segundo encontro discutiu as ausências e presenças de mulheres

contribuíram com interessantes ensaios textuais e visuais para este livro.
Lívia Auler, artista visual, pesquisadora e uma das fundadoras do
feminismo, compartilha uma proposta que
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crita de uma carta impossível a essa artista e alguns elementos da sua
própria poética audiovisual.
Tata Barreto, fotógrafe com atuação voltada para as áreas de artes,
comunicação, cultura e diversidade, fundadore da Gataria, primeira agênum ensaio visual que captura momentos expressivos de um drag king na
quarentena, seguido de um ensaio textual no qual questiona os modelos
hegemônicos de masculinidade.
Carina Castro, fotógrafa com trabalhos voltados aos movimentos populares de moradia, movimentos feministas e LGBTIQ+, contribui com
linhas tatuadas em outros corpos, se expondo como um arquivo de mecolaborativo da formação das identidades lésbicas.
Debora Pazetto, professora de histórias e teorias das artes na UDESC,
com pesquisa voltada para a análise da arte contemporânea brasileira pelo
viés dos feminismos queer e das teorias descoloniais latino-americanas,
apresenta um ensaio que reverbera importantes teorias lésbicas para debater o apagamento sistemático - nas imagens, documentações, narrativas
históricas e contemporâneas – da vida e do trabalho de artistas lésbicas.
****
A mesa Práticas Feministas de Si foi constituída por três encontros
que reuniram artistas, professoras e estudantes para explorar discussões
feministas relacionadas com a escrita de si. A mesa foi nomeada a partir da expressão cunhada por Margareth McLaren, que alia a escrita de
historicamente às mulheres. O primeiro encontro foi entre Kássia Borges
e Rosa Maria Blanca, com mediação de Letícia Honório e Rosana Bortolin;
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o segundo encontro foi entre Aline Motta e Luciana Loponte, mediadas por
Lorena Galery e Ana Sabiá; e o terceiro contou com a participação de três
artistas do Grupo de Pesquisa Articulações Poéticas e uma convidada:
Bárbara Paul, Bruna Ribeiro, Silvana Macêdo e Juliana Crispe (convidada),
apresentando suas produções artísticas que articulam escrita de si com
feminismos.
Neste livro, as conversas e debates que aconteceram no simpósio
foram elaboradas na forma de ensaios textuais, visuais e, às vezes, um
misto dos dois. A artista Aline Motta apresenta o ensaio visual Pontes
sobre Abismos que aponta para narrativas sobre si e sua genealogia familiar. Ao investigar sua história familiar, Aline percorre territórios dentro
do Brasil e além, numa busca que a leva até a África, entremeando sua
escrita de si com a construção histórica e social do Brasil.
Em Arte, Feminismos e Escritas de si: um exercício estético e político,
Luciana Loponte formula as seguintes perguntas: “Que escritas precisamos para os tempos conturbados em que vivemos? Que escritas de nós
mesmas são capazes de deslocar verdades estabelecidas sobre arte,
feminismos, mulheres, relações de gênero e sexualidade?” Para buscar
elucidar estas questões, Luciana Loponte nos direciona a um diálogo
com intelectuais e artistas como Margareth Rago, Michel Foucault, Gloria
Anzaldúa, Jota Mombaça, Grada Kilomba e Louise Bourgeois
No ensaio visual Cartas à Outra, Bárbara Paul e Bruna Ribeiro trocam
produção artística com uma linguagem intimista. As artistas revelam memórias traumáticas, bem como as estratégias que criam para enfrentar
condicionamentos sociais opressores e violências de gênero.
Em Escrita de Mim e o Processo Criativo da instalação Elas, Kássia
Borges aborda algumas questões relacionadas ao feminino e à sua ancestralidade indígena. Em seu trabalho artístico, Kássia Borges denuncia
a violência e a cultura do estupro na sociedade patriarcal colonizadora.
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Rosana Bortolin, em

,

e dores que ela vivenciou, ressaltando também os aprendizados e a sua
luta como mulher indígena. Rosana destaca o encontro de Kássia com

Os laços entre mulheres de gerações distintas também está presente
no ensaio visual Eu sou um outro você, de Juliana Crispe, no qual a artista

ensaio. Aqui, Juliana se vê num espaço-entre, onde elabora a morte da
avó enquanto gesta uma nova vida.
Rosa Blanca, em Esbozo de una Subjetividad, escreve sobre suas
autorretratos, narrando histórias do seu percurso poético e da sua condibém está no cerne do trabalho de Letícia Honorio e Lorena Galery, que
se entrevistam mutuamente em
O ensaio
visual de Ana Sabiá é um recorte da série Jogo da Paciência, que reúne
autorretratos realizados durante a pandemia. Silvana Macêdo apresenta
o ensaio visual Difuso emaranhado: o corpo, pura incerteza, no qual reúne
pinturas e escrita de si para expurgar do corpo as marcas de memórias
traumáticas e abrir novas possibilidades de vida para si e para outras.
Os textos desse volume são elaborações das conversas que aconteceram no simpósio, tanto dos trabalhos apresentados na mesa quanto as
contribuições que vieram a partir delas pelas mediadoras.
****
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Para a mesa “Formas de Narrar”, dois encontros foram realizados.
O primeiro, Gesto e singularidade, contou com a contribuição da pesquisadora Bianca Tomaselli, que apresentou a obra do cineasta espadiscutiu a narrativa na obra de Sophie Calle, e da artista e pesquisadora Patrícia Franca Huchet, que apresentou parte de sua obra intitulada
“A prisioneira”. A conversa entre as participantes teve a mediação de
Letícia Cardoso e Marta Martins, as quais propuseram moldura e encaixe
aos temas abordados pela mesa, tão distintos e convergentes ao mesmo
tempo. Assim, foi possível realizar uma bricolagem entre teorias, imagens
e procedimentos de criação que conferem singularidades e gestualidades nas composições artísticas.
O ensaio de Patrícia Franca-Huchet, Atravessando o enigma com antígona: Anotações para o futuro, trata da construção de imagens a partir de
arquivos da própria autora, como também imagens prontas e históricas.
e as impressões que são recolhidas pelas práticas realizadas. Uma trama
que transcende limites entre consciências e inconsciências, se vista pela
história do mito de Antígona para remontar histórias que a inquietam.
No texto
si de Maruja Mallo, de Bianca Tomaselli, aparecem aproximações que
ampliam os pontos anteriores. O misticismo, as festas populares,
as simbologias, os hibridismos e o universo das teorias que emolduram
os movimentos artísticos convergem, num elo muito bem articulado entre
gesto e singularidade. Elementos que também são amarrados por Gerusa
Morgana Bloss no texto Sophie Calle e escrita de si: um diálogo entre
arte e psicanálise, em que a autora empreende elaborações a partir dos
rias, Carta ao Sonho, confeccionada na Ilha de Santa Catarina por Letícia
Cardoso, encerra a sessão tratando da realização do trabalho prático
e da escrita teórica como um modo de sonhar o texto.
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Para o segundo encontro, intitulado Inscrições e rastros, contamos
com a participação da professora bioarqueóloga Maria Fátima Ribeiro
Barbosa, que contou sobre seu trabalho com Arqueologia e Preservação
Patrimonial em sua pesquisa na Serra da Capivara, no Sul do Piauí,
e da artista e pesquisadora Priscila Pinto, que compartilhou sua pesquisa
Macalini e Silmar Pereira, que articularam uma importante conversa sobre
a conexão entre arte e natureza como base de pesquisa das duas participantes nos universos da biologia, arqueologia e artes visuais.

Ferreira Paula, em seu ensaio visual intitulado Desenho: entre gesto e matéria, deixa a marca de seus desenhos impregnados de matérias, desenhaCamadas de gestos, pensamentos e procedimentos surgem nos desenhos como extensão de um corpo que testemunha a ação não apenas por
meio da visão, mas com pele, pelos, poros e tatos.
A publicação ARTICULAÇÕES POÉTICAS E ESCRITAS DE SI com
os textos e ensaios visuais a seguir, vem somar ao debate universitário

O terreno de investigação de Fátima Barbosa aparece em Inscrições
e Rastros na área arqueológica da Serra da Capivara, vestígio dos paree da fauna preservadas através dos tempos no parque situado ao sul do
Piauí, onde realiza seus estudos. A conversa ocorre também entre biomas
brasileiros, Amazônia e Caatinga, que são conectados por meio do ensaio Narrativas nos rastros da Cobra, de Priscila de Oliveira Pinto Maisel.
A artista e professora investiga os mitos das serpentes amazônicas, a origem do mundo e da humanidade na terra, na região que habita desde
criança. No texto de Edson Macalini e Silmar Pereira, intitulado Formas
de Narrar - inscrições e rastros, os autores escavam um pouco mais as
discussões expostas pelas participantes da mesa, registrando suas impressões sobre o universo misterioso que persiste sobre toda natureza,
a aparição de humanos na terra, os rastros e as inscrições deixados como
vestígios de tempos, incertezas, símbolos, signos, sinais, indícios e provas

Debora Pazetto
Marta Martins
Rosana Bortolin
Sandra Correia Favero
Silvana Macêdo

Parte esquece, Parte lembra, de Elenize Dezgeniski, consiste num

servem como escassas peças de reposição. O primeiro momento do trasoltas, que podiam ser empilhadas e ordenadas de várias maneiras dentro
de sua própria lógica, r
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ATRAVESSANDO O ENIGMA
COM ANTÍGONA:
ANOTAÇÕES PARA O FUTURO
Patricia Franca-Huchet

19

1

Tenho como produtora de imagens o interesse pela teatralidade,

visualidade sempre inseridos em narrativas. Melhor dizer blocos temporais
de visualidade. Há também o meu interesse pela abordagem antropológica
da arte, pois ela permite o estudo da imagem, e consequentemente, da
o olhar de alguém sobre o mundo e não o mundo em si. Como uma cena ou
um ‘ato’, e aí encontramos também o lugar do espectador.
2

Recolhendo impressões através da prática, observo que, dentre

grandes diferenças e muitas aproximações, mas qual a diferença da imanome, de 430 antes de nossa era], da qual vou lembrar aqui, se encontra,
sobre ela, com fotosua força pictural, teatral, artística e política. E revisitar Antígona — através

3
vel, não apenas algo que posso tomar como imagem ou não somente o fato
de devolver uma imagem, mas o fato de devolvê-la com um novo sentido;
a ver coisas que estão além da percepção comum do mundo. Aqui há
o enigma do personagem que retorna. No eterno retorno, nunca é o mesmo
tam subelevar uma inatualidade no núcleo do tempo e na liberdade do presente. Antígona é uma mulher enraizada no tempo, eterna, e abordá-la evoca recomeços, mas nunca recomeçamos da mesma maneira. Revolvemos
as raízes de Antígona, para tornar visível as grandes tramas que elas são.

20
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4

Não existem mitos esquecidos. Creio que retornam sempre da
-

parentesco de um passado ainda mais longínquo. Assim como o poeta
Hölderlin, que a traduziu de uma forma muito inovadora, também outros
referências dessa pesquisa, acredita que é uma “hipótese plausível dizer
que grandes êxitos na arte, na literatura, na música retiraram suas forças
da repetibilidade; da capacidade de criar um choque inteiramente novo
quando menos o esperávamos” (1984: 141). Se debruçar sobre os mitos
antigos permite constatarmos a recorrência de certos comportamentos
humanos. O fio condutor desta pesquisa manifesta uma questão: o que
faz que nos interessemos por Antígona e por que ela remonta sem cessar
no imaginário através dos anos.
Ela, Édipo, Prometeu, Sísifo, Narciso retornam em nossas consciências como uma arqueologia mítica. Como se não pudéssemos transcender o limite entre a consciência e o inconsciente e desembaraçar os
fios nos quais estamos atados como marionetes. No teatro de Sófocles,
encontramos motivos bastante ocultos, escondidos nas profundezas do
tempo, da ordem do recalque, mas que sobrevivem e resistem através
das narrativas antigas, dramáticas e dotadas de uma solenidade profunda. Antígona representou, não somente uma das maiores obras de arte,
mas a eminência da tragédia e sua translação que atravessou mais de
dois milênios. O Escritor Henry Bauchau, escreveu um diário durante
e após sua versão literária de Antígona, no qual podemos ler a pergunta:
“Por que escolher um mito grego sempre tão abordado? — Acredito que
não se trata de um mito; Antígona foi um dos encontros de minha vida,
vivi sua história como verídica” (1999: 68). Faço, pois, das palavras de
Bauchau as minhas. Brilhante livro, lido concomitantemente durante as
sequências do meu trabalho, em uma grande identificação.

5 Me interesso pela prática do passado que faz aflorar os gestos esquecidos e dá forma ao tempo (o artista dá forma ao tempo?
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O artista busca o inconsciente intemporal?). Dessa maneira, para retrabalhar Antígona, o uso da montagem e da figura ampararam e produziram
representação em imagens, textos e também possibilidades para a voz
— aqui importa a voz nas apresentações de trabalho — e constituiram um
bre o tempo como parte central da questão da imagem em suas obras;
o artista condensa naquilo que faz parte da história, do tempo e, através
dos anos, permite que outras consciências percebam em seus processos
o poder da imaginação histórica. Creio que abordar este personagem fez
transbordar-me no tempo, usando da liberdade de interpretação, assim
como todos os artistas e autores citados que virão em seguida também
montar essa história para agir na formação de uma narrativa visual e textual, pois creio que é preciso aprender a se deslocar e abandonar a posição da atualidade.
6 Se revisito a história de Antígona foi para “remontar” uma história que contemplasse questões que me inquietam. É um trabalho de
montagem. O artista da montagem fabrica heterogeneidades para dispor
É um trabalho sobre a montagem que expõe a construção de uma realidade deslocando tempos. A história de Antígona com sua memória e sua
imagem servem para criar uma montagem de historicidade e artisticidade
mento novo que se encontra entre a intemporalidade da ficção e a fatualidade do presente. Para este trabalho tratou-se de articular a literatura,
a montagem e a teatralidade na direção de uma imagem que apresente
um conhecimento que atravesse a arte.
7 Encontrei-me com Antígona, essa personagem de Sófocle da
peça do mesmo nome quando me deparei com a tradução do poeta
Hölderlin (1804) e sua livre adaptação desta magnífica tragédia. O poeta
tradução, permitindo à Antígona um descentramento e uma liberdade
que estremecia as leis e o alicerce de mais de mil anos da trágica história.
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Em razão disso, modernizou o texto de Sófocles, transferindo ao mesmo
uma renovada profundidade ao personagem e, com isso, presenteando
o leitor com um novo adentramento na intimidade da heroína. Hölderlin
foi considerado, sobretudo na França e na Alemanha, o representante de
uma modernidade que “preconizou as ideias de pensadores importan2006: 141). O poeta era da mesma geração que os filósofos Hegel
e Schelling. Os três estudaram no Seminário de Teologia de Tübingen
entre 1789 e 1793.
8 Esta personagem de envergadura histórica e universal possui cadia. Antígona está diante do poder e diz não, faz escolhas, tenta não se
perder nos limites da linguagem e da confusão mental. Sua magistral
solidão e sua rebeldia mostram uma luta lenta e incerta na direção de
protegida por Netuno enquanto tinha como tarefa cuidar de seus irmãos,
tência e da difícil luta contra a tirania: ela foi capaz de enfrentar a mentira
a narratividade pela imagem. A teatralidade da imagem é trabalhada para
que não nos esqueçamos que esta instalação tem como fundamento uma
personagem do teatro, que fascinou dentre inúmeros filósofos, artistas,
escritores, poetas, historiadores e pensadores como os poeta Friedrich
Holderlin e Johann W. v Goethe , os filósofos Hegel, Kieerkgaard, os escriJacques Derrida, a pensadora Judith Butler, os psicanalistas Jacques
era a sua santa] Bertold Brecht, , e também Jeanne Moreau, artista francêsa, que em depoimento revela ter sido a peça Antígona — vista por ela
intenso de conhecê-lo.
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9 Antígona e sua família, a simetria fratricida, o combate dos irmãos,
a proibição do enterro de um deles, a ambiguidade sobre o amor fraterno,
tomada por um intenso choque diante da horrível verdade sobre sua famíla. Assim, a musa de Jacques Lacan, tema de seu seminário a Ética na
Psicanálise, adquiriu um estatuto de magnitude e exemplaridade do trágico
absoluta. Creio que é essa condição absoluta que Lacan leu em Antígona;
tragédia familiar aos psicanalistas, na qual a escuta das histórias dos torno seio da família são a pátria das análises. Escolheu-a como matriz do
que é exigido do psicanalista na condução de um tratamento; situando
assim a dimensão trágica da experiência psicanalítica em si. Para o psicanalista “a tragédia está presente no primeiro plano de nossa experiência,
a dos analistas” (1986: 290); busca a solução para a cura da angústia,
no universo gerado pela personagem: pois é em Antígona que o trágico se
cristaliza, como uma pátria.
10 A psicanalista Júlia Kristeva em seu intrincado texto Antígone,
la limite et l’horizon pergunta: “Quem é você Antígona? Uma criança (pais,
phé) uma virgem (parthenos)?” (2017: 01). Assim inicia o texto de Kristeva,
do qual fazemos aqui um resumo de sua versão psicoanalítica ou literária. Durante a narrativa, a autora se dirige a Antígona na primeira pessoa.
Kristeva diz à Antígona que ela não é uma guerreira, mas uma mulher brava, resistente à tirania. Tirania e política que não se sustentam quando
ignoram a individualidade absoluta. A presença absoluta de Antígona leva
a autora a pressentir o seu caráter de sacralidade, a chamando de Ofélia,
Ophelein
à Antígona no texto e algumas respostas ou hipóteses nele são colocadas
de forma dialética. Kristeva disserta na linha do isso ou aquilo, deixando
ao leitor algumas pistas sobre o personagem mítico. Ela pergunta ao leitor:
trágico ou Antígona é Antígona por ser uma mulher? Sua solidão mineral,
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a condena a provar a existência da difícil pulsão de morte que Freud

inextricável descendência se opondo assim à Goné. Repudiando a descendência, ela encontra um motivo para domesticar a morte; a pulsão de
morte, que não é somente trágica, pois tem como outra face o amor. Uma
hipótese que vemos no texto de Kristeva é a universalidade que Antígona
dia em uma dimensão antropologicamente universal da solidão feminina
portamentos sociais” (2017: 06).
11 Antígona se expressa e canta, no decorrer da sua existência através de sua eternidade ela tem um canto criado para ela pelo compositor
Haendel, e esta voz, quando ela encontra sua voz, não é a voz que tem
o nome de sua pessoa, mas o nome de muitas vozes. Ela se responsabilizou pelas suas escolhas, correu riscos pela suas convicções. Aqui me
ampla além da personagem. De certa forma me dei a liberdade de reiventar
Antígona, que pode espelhar nossa condição feminina e humana.
12 Não existem relações inter-humanas sem relações éticas, sem
a tomada de consciência ética, moral, presente no seio mesmo do olhar
do outro. O olhar do outro me responsabiliza, o que é um ponto difícil
sofo, Emmanuel Levinas, ao famoso rosto que me solicita, me procura
— a voz. A voz como algo indeterminado, como algo que vem do interior
de si, mas como alguma coisa que não é exatamente o si mesmo. Aquilo
que nos habita e que constitui nosso si é também um outro que si mesmo.
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ENTRE O AUTORRETRATO
MANUSCRITO DE VAL DEL OMAR
E AS FOTOGRAFIAS DE SI
DE MARUJA MALLO
Bianca Tomaselli
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Cito Agamben:
Un loco sediento, buscando el agua de Dios en todas sus criaturas.

Nos livros escritos e naqueles não escritos, eu não quis pensar

Un loco urbano, al que no interesan nunca los inmuebles del Espacio.
Un egoísta del tiempo que transcurre con pesadumbre, por la energía que, pateando laberintos, estérilmente malgasta.

falante nem o ser dito, que lhe corresponde a parte objectivi, são

Un arrebatado precipitándose al vacío transparente y mudo del
Gran Tiempo

propriedade (como o ser vermelho, velho, comunista). Eles são,
antes, transcedentia no sentido que este termo tem na lógica me-

José Val del Omar, Autorretrato manuscrito (fragmentos).

O

“Autorretrato manuscrito” de José Val del Omar faz parte de um
amplo arquivo de imagens, documentos, manuscritos, textos,
poemas, conferências, invenções, esboços, colagens, fotogra-

e ambicioso, o Tríptico Elemental de España realizado entre 1950 e 1982.
Apenas recentemente, foi recolhido do arquivo familiar do artista e publicado por Javier Ortiz-Echagüe.1
Mallo, tomadas por seu irmão Justo Mallo em Cercedilla nos anos 30,
não foram realizadas para serem expostas ou publicadas. Nem sequer
compreendidas no contexto de sua participação da Escola de Vallecas
na década de 30, grupo que percorria a pé os subúrbios de Madrid na
matérias da geologia prenunciam as investigações da Land Art e as leituras que Robert Smithson realiza nos anos 70 sobre a entropia. No entanInfância e História,
toda obra (ergon) é um prólogo (parergon)
é a contrafração de um escrito impossível,2
por Agambem a respeito das relações entre poesia, linguagem e comunidade, pois os trabalhos desses artistas supõem uma relação entre a experiência e a obra ausente (o relato impossível) nos limites da ética.
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que persistindo em cada uma delas.3

1 Cf. ORTIZ-ECHAGÜE, Javier
(org). José Val del Omar. Escritos
de técnica poética y mística.
Madrid: Ediciones La Central/
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, 2010. p.312.
2 AGAMBEN, Giorgio. Infância
e história: destruição da experiência e origem da história. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2005.
p.9. Em Estancias, Agambem havia já considerado: “casi todas las
poesías modernas, de Mallarmé
en adelante, son fragmentos, por
cuanto remiten a algo (el poema
absoluto) que no puede evocarse nunca integralmente, sino sólo
hacerse presente a través de su
negación.” AGAMBEN, Giorgio.
Estancias - La palabra y el fantasma en la cultura occidental.
Valencia: Pre-textos, 2001. p.71.

3 “mais precisamente, devem
ser pensados como arquitranscedentais, ou transcendentais à
segunda potência, que na enumeração da sentença escolástica
retomada por Kant (quodlibet ens
est unun, verum, bonum seu perfetum), transcendem os próprios
transcendentais e são implicados
em cada um deles.” AGAMBEN,
Giorgio. Infância e história: destruição da experiência e origem da
história. Op. Cit. p.12-13.
4 ZAMBRANO, María. La razón
en la sombra – Antología crítica.
2ed. Madrid: Ediciones Siruela,
2004. p.495.
5 VAL DEL OMAR, José. Tientos
de erótica celeste. Granada:
Diputación Provincial de Granada,
2003. p.90-94.

Nesse parágrafo, Agambem remete-nos às teorias que desenvolvera
em Estancias, a palavra e o fantasma na cultura ocidental, livro publicado
em 1977, um ano antes de Infância e História (1978) e sinaliza um problema, o da transcedentia e do quodlibet, que ele retomaria em A comunidade que vem (1990). Em Estancias, ao se afastar da problemática da moral elaborada pela teoria crítica, Agamben pensa a poesia e a linguagem
nos termos de uma “topologia utópica”. Própria da lírica trovadoresca,
a “topologia utópica” encerra uma espécie de realidade coabitada pela

Essa realidade da imagem, própria da mística medieval, a encontramos
lidade extraño-entranable, quando a interioridade mais obscura e profunda
se desenha na mirada do poeta, citando os famosos versos de San Juan:
Versos que Val del Omar transcreve no poema
Noche de San Juan, alternando a redação das fontes cristalinas - a imagem da consciência que caracteriza a procura pelo saber em San Juan -,
pela matéria insana da lua, signo surrealista por excelência do inconsciente:
4

dos!”, uma vez que é no inconsciente que se inscreve o ser amado.

5
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Nesse sentido, a mecamística val-del-omariana transporta para o citema bastante explorado pelas pesquisas surrealistas: o encontramos
em Le Paysan de Paris de Paul Élouard, em Breton (em sua elaboração do maravilhoso medieval combinada à construção do que chama

Val del Omar, de modo similar, tratava-se de considerar a inoperância da

o Dicionário Crítico da revista Documents e toda a pesquisa do sagrado que Bataille efetua no âmbito do Colégio de Sociologia com Michel
Leiris e Roger Caillois a partir de 1938. Esse é, como sabemos, o ano

por Val del Omar na elaboração do Tríptico Elemental de España anuncia
o corte surrealista entre o semântico e o semiótico como uma experiênem Autoretrato.8 A famosa sentença de Val del Omar, “El que ama arde.

Contre-Attaque, que tentou reunir os surrealistas na luta contra o fascismo.6 A ruptura marca uma diferença de posição entre os dois grupos:
os seguidores de Breton compreendem a sociedade em termos de base
e estrutura e procura empreender uma Revolução da Cultura – onde
o surrealismo seria um equivalente superestrutural da luta de classes.
Já o grupo batailleano vindica uma Cultura de Redenção, desenvolvendo uma noção da comunidade sob uma compreensão afetiva das tradições arcaicas de uma cultura, uma leitura da qual serão partidários

9

da imagem no cinema.
Água-Viva
de Clarice Lispector, livro que leva ao limite a experiência da despersonalização.10 Verdadeira (est)ética do Cinema Sonâmbulo val-del-omariano,
trasse na desmaterialização a possibilidade de uma sobrevida:

mecamística e da mistologia.
toridade são examinados e neutralizados no âmbito de um processo que
ela chamou mistologia, híbrido de “mitologia” e “mística”. A mistologia
reflete o deslocamento das imágens do catolicismo ao exorcismo, ao
postular uma realidade para além da norma que ela encontraria nas feiras e nas festas.7 Nas fotografias de si, realizadas na Cercedilla e, posde lama, plantas, algas, ostentando carcaças e com o corpo desmembrado. A imagem do corpo como paisagem úmida, anfíbia e escorregadia, espécie precurssora do “corpo sem órgãos”, fora de toda norma
e hierarquia, ressoa nas filmagens do Tríptico de Val del Omar e será
Naturalezas
vivas, realizadas pela artista no exílio, após a Guerra Civil na Espanha.
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8 VAL DEL OMAR, José.
Autoretrato. In: ORTIZ-ECHAGÜE,
Javier (org). Op. Cit. p. 312.

6 Cf. CHÉNIEUX-GENDRON,
Jacqueline. Le surréalisme. Paris:
Presses Universitaires de France,
1984.
7 Cf. SÁNCHEZ VIDAL Agustín.
Carnuzos, cloacas y campanarios.
In: GARCÍA DE CARPI, Lucía (org.).
El surrealismo en España. Madrid:
Museu Nacional Centro de Arte
85.

9 VAL DEL OMAR, José. Fuego
en Castilla, Diálogos. In: ORTIZECHAGÜE, Javier (org). Op. Cit.
p. 232-233.

Só no ato do amor – pela límpida abstração de estrela do que
se sente – capta-se a incógnita do instante que é duramente
cristalina e vibrante no ar e a vida é esse instante incontável,
maior que o acontecimento em si: no amor o instante de imsensibilizada pelo arrepio dos instantes – e o que se sente é ao

10 Observação recolhida nas aulas ministradas por Raul Antelo na
Pós-Graduação em Literatura na
UFSC durante o doutoramento
(2015-2018).

corpo, faiscante no alto, na alegria, alegria é matéria do tempo
e é por excelência o instante. E no instante está o é dele mesmo.
Quero captar o meu é.11

11 LISPECTOR, Clarice. Águaviva. Rio de Janeiro: Rocco, 1973.
p. 9-10.

Como epígrafe, lembra Antelo, Clarice, apresenta a seguinte declaração de Michel Seuphor:
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Imagens 1, 2 e 3 em sentido horário

conta uma história e não lança um mito. Tal pintura contenta-se em
evocar os reinos incomunicáveis do espírito, onde o sonho se torna
pensamento, onde o traço se torna existência.12

Fuego em Castilla e Acaríño Galaico
de José Val del Omar16 e Maruja Mallo
en fotografía realizada no Chile na década de 40 e retocada pela artista.17

gem, habitá-la, experimentá-la, tudo isso implica uma experiência mística
de redução: a transformação “crua y cruel” da voracidade amorosa,

12 LISPECTOR, Clarice. Água-viva.
Rio de Janeiro: Rocco, 1973.

Como o místico, o trovador, o melancólico
se conformam, sentem como se lhes faltasse um membro. O místico,
está preso nisso que o ilumina e atormenta:

nascido inteiro e procurasse o que lhe falta e, ao não encontrá-lo, sente-se sem analogia no mundo em que procura. solidão.
ma, de que a comunicacao normal com os seres e as coisas que
povoam o mundo tenha se tornado impossível e a alma deixada
sozinha, recluída. Do fundo de sua solidao, precisa sair, ainda que
lhe custe o não ser quando consiga sair.13

A afecção é tamanha que o místico se retira e realiza, assim,
a maior destruição de si, para que nesse deserto, desse vazio, possa
o outro habitá-lo por completo. Nessa operação de despersonalização,
o nada absoluto.
dução mística é a experiência de uma destruição repleta de criação
e além da moral - “todo lo que se hace por amor se hace más allá del
bien y del mal”, diz, citando Nietzsche.15
14
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13 No original: “Pero ¿por qué el
amor, este amor? […] es como si no
hubiese nacido entero y buscase lo
que le falta y, al no hallarlo, se siente sin analogía en el mundo donde
busca. soledad. […] Su desaforado
amor por el ‘todo’, proviene de que
guna cosa le trae mensaje alguno,
de que la comunicación normal con
los seres y las cosas que pueblan el
mundo se ha hecho imposible y el
alma ha quedado sola, recluida. Del
pozo de su soledad hay que salir,
aunque le cueste el no ser ya cuando haya salido.” ZAMBRANO, María.
Op. Cit. p.492-493 (tradução nossa).
14 ZAMBRANO, María. Op. Cit. p.493.
15 Item.
16 Filmes publicados em Val del
Omar. Elemental de España, 5 DVD,
Barcelona: Cameo, 2011.
17 Fotografía
publicada
em
Naturalezas vivas: 1941-1944.
Madrid: Guillermo de Osma Galería,
junio-julio de 2002; Vigo: Fundación
Caixa Galicia, septiembre-octubre
de 2002.
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Em Relatar-se a si mesmo, Judith Butler destrincha a perspectiva da
Mínima Moralia de Adorno (a impossibilidade de uma experiência compartilhada), a Genealogia da Moral nietzscheana (o problema da punição
Cavarero compreender que o relato de si (give an account of oneself)
implica ao mesmo tempo em um envio e uma fratura (exposição) de si.
Há aqui um referente corporal, uma condição que me é própria
e que posso indicar, mas que não posso narrar com precisão,
embora eu não tenha dúvidas de onde meu corpo tenha ido
e o que ele fez e não fez. As histórias não captam o corpo a que
se referem. Mesmo a história deste corpo não é completamente
narrável. Ser um corpo é, em certo sentido, ser privado de uma
lembrança total de si. Há uma história em meu corpo da qual não
consigo me lembrar.18

Se, por um lado, o relato de si é condenado em sua exposição, por outro, é porque há uma fratura nessa exposição que, segundo Butler, a diszar e fabular origens que eu desconheço. “Eu me invento em uma forma
passada eu pretendo contar”. Para Butler, menos do que a impossibilidade de narrar (a posição de Adorno) a performance aparece como potência de agenciamento do ser com a linguagem tanto quanto com o outro
19

de criação e despersonalização.
É evidente que isso supõe a suspensão da dialética. Não por acaso,
fa do despertar que implica em tornar-se estrangeiro no próprio recordo,
conforme nota Raul Antelo.20 No lugar da amnésia, ela inaugura um tra-
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18 No original: “There is a bodily
referent here, a condition of me
that I can point to, but that I cannot narrate precisely, even though
there are no doubt stories about
where my body went and what it did
and did not do. The stories do not
capture the body to which they refer. Even the history of this body is
not fully narratable. To be a body is,
in some sense, to be deprived of
having a full recollection of one’s
life. There is a history to my body of
which I can have no recollection.”
BUTLER, Judith. Giving an Account
of Oneself. New York: Fordham
University Press, 2005. p.38. (tradução e destaque nossa). Há tradução
em português publicada.
19 No original: “I create myself in new
form, instituting a narrative ‘‘I’’ that is
superadded to the ‘‘I’’ whose past
life I seek to tell”. BUTLER, Judith.
Op. Cit. p.39 (tradução nossa).
20 Para Raul Antelo, o método
constelacional benjaminiano é um
ensaio sobre a técnica do despertar, uma tentativa de compreender
a reviravolta da rememoração: “Não
é uma progressão, mas uma imagem
intermitente, que salta, pula à vista.
Na medida em que o comum interpreta suas condições de existência
e as explica, elas encontram sua
expressão no sonho e sua interpretação no despertar.” ANTELO, Raul.
O sono/sonho da razão. Conferência
na Escola Brasileira de Psicanálise,
Seção SC, out. 2019.

tividade, uma comunidade impossível de ser restaurada, mas capaz de
que tomou o sonho desde uma visão mediúnica e orientou os artistas do
o surrealismo de sua potência revolucionária.21

21 Para uma melhor compreensão
do “modelo projetivo” bretoniano
e as dissidências do grupo batailleano ver CHÉNIEUX-GENDRON,
Jacqueline. Le surréalisme. Paris:
Presses Universitaires de France,
1984.
22 BENJAMIN, Walter. O Surrealismo,
o último instantâneo da inteligência
européia. In: Magia e técnica, Arte
e política - Ensaios sobre literatura e
história da cultura. Obras Escolhidas.
Vol 1. São Paulo: Brasiliense, 1987.
Op. Cit. p.25-26.
23 BRETON,
Inauguration of the “1921 Dada
Season”. In: OCTOBER. 105, Summer
2003, p. 137–144.

a necessidade de se construir um conceito de história (um agenciamento)
em que o “estado de exceção”, a violência, é a regra geral, e elaborar a experiência do comum onde ele é afastado, no interior mesmo da violência.
Pois, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, tampouco,
o processo de transmissão dessa cultura. Não lhe interessa um programa
(a Revolução bretoniana), mas uma espécie de “truque” capaz suscitar
nas coisas “poderosas forças atmosférica”, uma operação que consiste
em trocar o olhar histórico do passado por um olhar político.22 E o truque,
como a trapaça ou a performance – que nada compartilham com a moral
–, servem ao artista, ao apaixonado, ao místico.
Vale lembrar que em 1921, quando da abertura da temporada Dada
em Paris, Breton desenvolveu
o acompanha no Manifesto de 1924, certamente permeia as primeiras
ção de “imagem dialética” citada acima. Ao comentar as intervenções do
grupo Dada que, naquele ano, seriam realizadas na rua, Breton reavalia
-se à rua deveria vir acompanhado de um certo cuidado que lhe evitasse
perder o passo (“perdre son pied”).23 Ao aventar tal gênero de Inferno,
Breton sugere que o artista deva habitar um limite trágico-cômico, à modo
que serão de extrema importância para o movimento surrealista. A alcunha de Breton guarda uma espécie de compreensão pato-lógica, que seria fundadora para o surrealismo, na qual o acaso,
o escândalo e o gesto fazem par com a razão - Kant com Sade, diria Lacan.
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SOPHIE CALLE
E ESCRITA DE SI:
UM DIÁLOGO ENTRE
ARTE E PSICANÁLISE
Gerusa Morgana Bloss
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E

sse trabalho visa apresentar algumas elaborações que tenho
realizado na interface dos campos da psicanálise e das artes
visuais, especialmente a partir de questões suscitadas a partir
de algumas obras da artista francesa Sophie Calle. Apresentarei
alguns de seus livros de artista, buscando a articulação de conceitos re-

ao mobilizar afetos e imaginações e interrogar sobre o movimento dese-

da relação das palavras e das imagens. As obras constituem uma inscri-

não tinha amigos nem emprego... Comecei a seguir pessoas na
rua e a fazer fotos para me lembrar delas. Comecei a tomar notas

relata o início de suas criações no campo das artes:

diferentes contextos, permitindo leituras também singulares.
atravessada pelas inúmeras viagens que realizou durante a vida. Decidiu
ser artista aos 26 anos, sem formação consistente na área. Até esse moentre outros países (NEVES, 2014). Sophie Calle pode ser considerada
uma artista que indissocia a arte e a vida: cria obras para viver e vive de
forma a produzir obras (NEVES, 2014). Sophie lança um olhar curioso às
experiências, trabalha sobre elas e as compartilha. Atualmente, é autora
é performer e cineasta (DIAS, 2016).
Ao percorrer suas obras, assinalo que elas tocam em questões singulares, privadas e íntimas, enlaçando-as ao âmbito público. Destaco
a perspectiva de aproximação do enredo que a artista concebe sobre sua
compromisso é com a arte e não com a veracidade dos fatos. Quando
de: “Minha vida é o ponto de partida, mas o que me interessa é fazer uma
tituem um enigma que permite aproximações. Sophie tensiona o cará2006), cria histórias, inclui o outro em suas tramas e relança as narrativas.
Essas narrativas se constituem em uma espécie de convite à criação,
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na minha natureza (CALLE, 2009).

Nesse sentido, o processo criativo da artista teve início ao se depaao unheimlich
tua um dos possíveis encontros da psicanálise e da arte. Unheimlich se
refere, a partir da dinâmica inconsciente, ao estranho familiar: aquilo que é
estranho o é porque traz consigo algo intimamente familiar. Esse conceito
remete, portanto, a uma forma de olhar para as obras que marca o encontro com as mesmas. Paris, cidade natal da artista, é interrogada a partir de
um estranhamento. Considerando o que Sophie descreve, ela se encontra
quase como uma estrangeira em sua própria cidade e passa a escrever
e a fotografar como possibilidades de enlaçar-se ao contexto. Desenvolve
um transitar pela cidade que elucida possibilidades singulares de atravessar um tempo e um espaço: observa e é observada, questiona e permite
ser questionada. De imagens que reverberam das ruas, de pessoas que
cruzam seu caminho, produz histórias e as registra.
Três obras de Sophie Calle são o ponto de partida das teorizações
aqui propostas: Suite Vénitienne (1980), The adress book (1983) e True
stories (2013)
com sua poética. Entre as diversas obras de Sophie, os livros de artista selecionados interessam-me na medida em que permitem uma aproximação
sobre a questão das palavras e das imagens.
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Suíte Vénitienne (1980) é sua primeira publicação. Em uma de suas
saídas pelas ruas de Paris, Sophie ouviu uma conversa de um homem
passos. Como em uma investigação, usou peruca e outros adereços para
não ser reconhecida, ligou para diferentes hotéis e delegacia buscando
encontrá-lo. Em alguns momentos, ele estava sozinho, em outros, acompanhado de uma mulher. A perseguição durou duas semanas. O desfecho ocorre quando o homem a reconhece: “reconheço seus olhos”.
espécie de perseguição policial que é apresentada a partir de seu livro
o desconhecido.
Essa obra nos questiona acerca do olhar e da posição de quem olha:
de quem olha através da câmera e de quem é olhado pela câmera, das
mudanças de perspectivas que se dão quando alguém se percebe sendo
observado. A psicanalista Bianca Dias (2016), ao discorrer sobre algumas
obras de Sophie, reitera uma que se contrapõe a essa, ao mostrar seus
atos por outros ângulos. Em
, pede que sua
suas. Também pede que um amigo fotografe o detetive no momento de
seu trabalho. Paralelamente, escreve em seu diário sobre suas atividades
cotidianas, seus horários e demais registros. Assim, a sua perspectiva
de como decorreu o dia é confrontada com o olhar do detetive que buscou registrar seu percurso e da terceira pessoa a observar a cena (DIAS,
2016). De maneira diferente, Sophie se direciona à questão do olhar,
do agir ao ser observado, do registro de alguns acontecimentos a partir
de diferentes versões.
The address book (1983) é realizado quando Sophie está caminhando pelas ruas de Paris e encontra, no chão, a caderneta de endereços
de um homem. Ela fotografa a caderneta e a devolve, sem que ele saiba
entra em contato com diversas pessoas que estão em seus contatos
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e marca encontros com elas, separadamente. No encontro, pede que as
pessoas falem sobre o dono da caderneta. A artista traça uma espécie
versas realizadas, que são publicadas sobre a forma de livro de artista.
Libération. Quando o dono descobre o que está acontecendo, proíbe
que ela respeita, lançando posteriormente o livro de artista que contempla os registros (DIAS, 2016).
Essa obra nos convida a pensarmos sobre o íntimo e o que é compartilhado, sobre as diferentes apreciações a que cada um é submetido no
são tramadas narrativas. Essa questão marca a singularidade dos olhares
A obra True Stories (2013) é apresentada como se fosse um diário
nos convida ao inusitado das experiências:
ÉPOCA – E como a senhora sabe que sua memória não está
enganada, como nas lembranças de sua infância que estão
relatadas no livro Histórias Reais, lançado no Brasil agora?
Sophie – Eu não me importo, não é um livro sobre a verdade.
Eu não assinei um contrato dizendo que eu iria dizer a verdade,
estou tentando fazer uma obra de arte. Se for um bom trabaselecionamos um momento e não outro poderia criar um resulcoisas aconteceram sim. Depende do que você quer dizer com
“verdade”. Há tantos sentidos diferentes. Para mim, pode também ser um tipo de verdade. Em relação ao livro, eu dei esse
nome, Histórias Reais, para ver se as pessoas parariam de me
perguntar se o conteúdo era verdadeiro, mas não mudou nada,
elas continuam perguntando (CALLE, 2009).
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à vida quanto à arte. Com as obras da artista, acentuo pontos de encontro
da arte e da psicanálise na medida em que indicam a importância dada

ter acontecido no cotidiano, mas situa uma verdade. Conforme escreve
Destaco, nesse contexto, uma importante contribuição do artista
relativo à diferença entre o que o artista quis realizar e o que realizou.
A obra extrapola a intencionalidade do artista. Essa série de esforços,
decisões, recusas pelas quais passa o artista não são plenamente conscientes. Para Sophie, uma ideia perpassa o início da obra, que tomará
forma a partir do acaso.
bém poder ser entendida como uma escrita: uma escrita com a luz, com
função de registro e resto. O fotógrafo esloveno, que é cego, ensina sobre
é possível perceber que, no engendramento com outras imagens e narrati-

A partir da composição de imagens e palavras, proponho pensar os
livros de artista de Sophie como escrita, mas também como um registro mnêmico quase onírico. Da mesma forma que os sonhos interrogam
o sonhador a partir de imagens, deslocamentos de sentidos semelhantes
podem ser efetuados à medida que as produções são olhadas como enigcante e simbólico que pode “revirar o imaginário” (RIVERA, 2015, p. 60).
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A linguagem permite mudanças de posições e destaca os sentidos
e os não-sentidos que podem operar na dinâmica do encontro. Imagens,
palavras em uma composição de escrita: nesse caminho, a literatura e a

diz as coisas, dá-nos as coisas afastando-as, e ela mesma desaparece nesse uso, sempre nula e inaparente. Mas, transformada
Sem dúvida acreditamos receber ainda o que ela designa como
ções? Com a condição de que o mundo em que nos é dado usar
mo, e que não possa mais dizer “eu”. Transformação assustadora.
de mim e de todo ser, assim como isso faz da linguagem, não mais
aquilo que fala, mas O que é, a linguagem transformada em profundidade ociosa do ser, o meio em que o nome se torna ser, mas não

escrita, da relação entre imagens e palavras, em um movimento incessando mundo. Das imagens que se apresentam do mundo com uma suposta
consistência, é tramado o novo à medida que se afasta dele.
Há uma operação que perpassa a linguagem, portanto, da desti-
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mesmo tempo em que marca a efemeridade de seu lugar ante a narrativa. É desse lugar, desse embaralhamento de uma noção de unidade do
eu, à medida que se coloca em movimento, que pode emergir algo novo.
pode haver uma referência.
No esteio dessas considerações, percebe-se que Sophie realiza
“um acento no singular. Não se trata de um primado do eu, mas de es-

endereçamento ao público. Nesse sentido, permitem o testemunhar de
uma experiência criativa. Essas questões que a artista apresenta não se
restringem à obra e à singularidade da artista, mas indicam que a obra
contém elementos de seu tempo e de seu processo criativo que podem
colocar em movimento aspectos da cultura.
A arte de Sophie Calle permite um lugar de leitura de estratégias de
tramada pela artista. Além disso, seguindo os passos de Lacan, conforme articulado pelas psicanalistas Lucero e Vorcaro (2013): “o reconheci-

2016, p. 116).
manece enigmático, inassimilável em seu trabalho” (p. 30). Nesse sentido,
a dimensão do enigma se mantém como um convite ao movimento.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Uma inscrição singular abre caminhos para que, a partir da materiaAo encadear elementos teóricos da psicanálise com experiências suscitadas pela criação, que parte do diálogo com as obras de Sophie Calle,
uma possibilidade de transmissão se institui. Tânia Rivera (2015) escreve
que “Na arte, podemos rastrear operações discretas e variadas, capazes
de desenhar brechas ou dobras na cena imaginária e tornar presente, por
Seria essa uma das convocações que
e este trabalho traz nisso uma torção fundamental: o convite exsar um eu, um dado indivíduo, quanto de despertar, com o outro,

Os livros de artista de Sophie condensam aspectos de sua criação. São
obras e resultados de suas obras, poderiam estar localizados no “entre”:
entre a performance e o museu, entre a experiência da obra e seu
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CARTA AO SONHO
Letícia Cardoso
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ILHA DE SANTA CATARINA, 15 DE MARÇO DE 2021.
Caro amigo,

A

cio do sono histérico. O que uma mulher diagnosticada com
bras em uma crise histérica
experiência corporal que assiste como o espectador das aulas de JeanMartin Charcot1? O que elas narravam ao despertar do estado dormidora2? Ou o sono histérico seria uma estratégia de fuga do corpo gerada
pela dor de um ataque histérico ou um repouso após uma crise? Brotaria
alguma imagem onírica durante o famoso sono histérico? Dentro do baú
tadas no Sobrado na Ladeira, anotações de sonhos, desenhos e pinturas das pacientes, folhas de um álbum mofado, uma caixa de slide acerca do sintoma que acolhia para tratamento as mulheres no século XIX
e XX naquele sanatório. O médico que idealizou o Sanatório3 Sobrado
na Ladeira era um aventureiro que, pelo currículo escrito a mão, encontrado no baú, teria sido aluno de Charcot, no século XIX, em Paris, colega de Freud, e que, revoltado com a violência do tratamento, se lançou ao mar em navios em busca de tratamentos alternativos na América
e no Oriente para A cura de histeria. Ao me deparar com este arquivo,
fui investigar o sintoma da histeria em busca de repostas às perguntas geradas no momento insone. Descobri o sono histérico. Será que só consigo
pensar sobre o sono histérico no momento da minha insônia?
escrever é procurar no túmulo dos queimados o osso do braço que coreu ando assim cercada de morte4. Ao coletar uma série de stills do vídeo
5
, escolho um para apresentá-lo nesta
carta, dentro desta publicação.
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1 Jean-Martin Charcot (Paris, 29 de
novembro de 1825- † Montsaucheles-Settons, 16 de agosto de 1893) foi
um médico e cientista francês; alcançou fama no terreno da psiquiatria e
neurologia na segunda metade do século XIX. Foi um dos maiores clínicos
e professores de medicina da França,
juntamente com Guillaume Duchenne,
o fundador da moderna neurologia.
Suas maiores contribuições para o conhecimento das doenças do cérebro
foram o estudo da afasia e a descoberta do aneurisma cerebral e das causas de hemorragia cerebral. Durante
as suas investigações, Charcot concluiu que a hipnose era um método
que permitia tratar diversas perturbações psíquicas, em especial a histeria. Charcot realmente redescobriu a
hysteria (e sua obra é fundadora nesse aspecto, mas fundadora de que,
exatamente? A questão é toda essa.
Ele deu nome à histeria. Separou-a,
distinguiu-a em especial da epilepsia
e de todas as outras alienações mentais, em suma, isolou-a como objeto
nosológico puro. Porventura isso sige deduziu um procedimento terapêutico? Não exatamente. Então, o que
mais ele fez ou quis fazer com a histeria, o que fez da histeria? Ou, ainda,
o que aconteceu entre o momento
exemplar em que
da histeria, ou seja, antes de tudo,
a tentativa de assassinato da palavra,
quando da morte do mestre, e pelos
próprios discípulos. (Sf: confrontei
A invenção da histeria, Didi-hiberman,
p. 40). (DIDI-HUBERMAN, George.
Ninfa Moderna. p. 133).

2 Dormidora: termo utilizado em
Salpetrière quando as pacientes entravam por dias em Sono Histérico.
3 Interessante pensar na diferença
entre Sanatório e Clínica. Segundo
o dicionário Houaiss, Sanatório seria o estabelecimento destinado ao
internamento de doentes submetidos a regime curativo de repouso e
baseados nas condições ambientais
próprias para sanar, curar ou remediar, enquanto a Clínica seria o local
onde se realizam tratamentos especializados, não necessariamente médicos. Utilizamos a palavra sanatório,
pois a idéia de internamento remete à
posição de doutoramento e residência artística realizada no Sobrado na
Ladeira em 2018/2019.
4 Disponível em: http://edlinguamor
ta.blogspot.com/2013/03/alejandra
-pizarnik-extraccao-da-pedra.html
5 Disponível em: https://vimeo.
com/430126771/525debf902)
6 A não linearidade da história, segundo Warburg, é o que interessa
para conectar fatos do passado com
o presente, mas não no sentido cronológico. Acredito que da mesma
forma que o nosso inconsciente se
manifesta, por lampejos.
7 DIDI-HUBERMAN, George. Ninfa
Moderna. Op. cit., p. 133.
8 DIDI-HUBERMAN, George. Ninfa
Moderna. Op. cit., p. 134.
9 Idem

Didi-Huberman, ao relembrar do texto sobre “As consequências do
não-saber”, de Bataille, escreve que o “não-saber abre”, mas o que ele

que ele fazia dele? A posição do historiador da arte6, para o autor, abre os
luz uma vertigação, quando descrevia um dos perigos da
e a olhar
a paisagem de longe – agarrados perigosamente – às escarpas rochosas”7.
Desta forma, ele aponta, como armadilha aos olhos de lupa de detetive,
do personagem Dupin, o herói de Edgar Alan Poe, que coloca óculos
escuros e, neste gesto, quase fecha os olhos para melhor saber onde ir
mesmo suspender a sua
capacidade de observação, para imaginar o que deve ver8 Desta forma,
realizar um trabalho prático no meio da escrita teórica é um modo de
sonhar o texto, abrindo e fechando os olhos como no sono histérico,
no intuito de construir um gesto singular no meio de um amontoado de
Segundo Didi-Hubermam, o pesquisador opera com uma prática de
duplo regime:
também saber fechar os olhos para melhor o ver, o interpretar,
compreender como ele nos olha. É preciso aceitar que as nossas
pálpebras batem. Nesse momento, voltam as lágrimas, enquanto
sas pálpebras. Para bem olhar – incluindo ainda, em especial,
9
char os olhos .
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Imagem 1: Still do vídeo
Sonho 003 da série sonhos
sujos Letícia Cardoso 2019.
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O crânio, como lembrança da morte, está em minhas mãos, apoiado no
meu corpo, na escuridão, e sendo iluminado por uma vela. Uma parte do
rosto está iluminada e a sombra do corpo encosta na parede coberta por
cores vibrantes, mas que, na escuridão da noite, apresenta manchas violetas com uma inscrição azul. A escuridão engole a cor da parede, mas enfatiza o contraste entre luz e sombra da cena iluminada por uma vela. Trago
esta imagem porque ela compõe o
pesquisa, a minha mão apoiada no crânio humano, tensa como quem burila uma limpeza com fúria dos antepassados, por isso still, pausa, corte no

Recentemente, encontrei em um livro uma imagem da gravura de M. C.
Escher com um grande olho e uma caveira em sua íris. A visão da morte imescrever. Esta posição, para mim, é muito semelhante à narrativa do sonho,
pois, ao acordarmos e narrarmos os sonhos, os alteramos e sofremos as
distorções daquele que ouve o sonho, assim como do tempo do despertar.

A escrita
e imaginárias e, mesmo que eu não consiga numa carta encontrar bibliogravou até
10
Clarice Lispector e
,
e esta espécie de estado físico relaxado e contraído apresentaria o que experencio como escrita de si no momento da minha escrita da tese
Pitzarnik menciona a que sonhou, a que foi sonhada e Clarice Lispector
escreve adormecer o olho trata-se de não querer ver11. A meu ver, a escrita
de si pressupõe uma leitura de si articulada a referenciais teóricos com uma
observação minuciosa dos gestos, os vestígios de uma experiência ou ato
criativo, mas, ao mesmo tempo, ela pressupõe uma disponibilidade ao não
a transcrição do áudio da conversa errática12 realizada em 2018. O acordo
proposto pelo entrevistador era gravar a conversa e transcrever na íntegra,
no entanto, eu traí o acordo, eu e a minha escuta que não parava de reescrever meu texto, a parte dele foi literalmente transcrita, mas a minha foi
contaminada pelo ruído de minha escuta em 2019. Durante a transcrição,
a única resposta que daria conta daquela experiência seria o vídeo Sonho
003. Na escuta ruidosa da minha fala após nove meses de sono, acorda a
imagem do vídeo como resposta distorcida pelo tempo. Nesta experiência
de transcrição a escrita me trai, ela apaga o trabalho, ou será ele a apagá-la? Há um confronto entre o fazer o trabalho, falar do trabalho e escrever
sobre ele. Um confronto que não deve ser anulado, mas, talvez, potencializado na linha de pesquisa em Procedimentos Artísticos Contemporâneos.
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10 LISPECTOR, Clarice. Água Viva,
p.47.
11 LISPECTOR, Clarice. Água Viva,
p.91.
12 Disponível em: https://www.revis
tas.udesc.br/index.php/palindromo/
article/view/15857

Imagem 2: Olho | (1946) M.
C. Escher. Fonte: Google.

versa errática. A escrita desta forma se articula como um sono histérico,
abrindo e fechando as pálpebras e reescrevendo o movimento da pesquisa a cada piscar de olhos de um sonho e ressurge na leitura formal da
vigília em um vídeo.
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RASTROS E INSCRIÇÕES
NA ÁREA ARQUEOLÓGICA
SERRA DA CAPIVARA
Maria Fátima Ribeiro Barbosa
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Imagem 1: Sítio Baixão da Vaca,
abrigo sob rocha no Parque
Nacional Serra da Capivara, PI.
Foto: Maria Fátima Ribeiro Barbosa.
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Imagem 2: Pintura rupestre no
Boqueirão da Pedra Furada,
Parque Nacional da Serra
da Capivara, PI. Foto: Maria
Fátima Ribeiro Barbosa.

69

Imagem 3: Pintura rupestre do
sítio Toca do Estêvão III, no Parque
Nacional da Serra da Capivara, PI.
Foto: Maria Fátima Ribeiro Barbosa.
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A

área arqueológica Serra da Capivara, situada no sudeste do
Piauí, apresenta duas Unidades de Conservação - O Parque
Nacional da Serra da Capivara e o Parque Nacional da Serra
das Confusões, ambas com importantes vestígios arqueológicos pré-históricos, representados por registros rupestres contidos, geralmente, em abrigos rochosos.
Para desenvolver estudos na região e proteger o valioso acervo, pesquisadores, motivados pela constatação da presença de centenas de sítios
arqueológicos com registros rupestres, solicitaram a criação do Parque
Nacional da Serra da Capivara, concretizado em 1979.
Em 1986, foi efetivada a criação da Fundação Museu do Homem

Atlântica a Floresta Amazônica, a presença de animais de grande porte,
a megafauna, as mudanças climáticas culminando na instalação de um
clima mais seco, o semiárido, com a caatinga tomando conta da região.
Este Museu, idealizado pela então diretora presidente da Fundação
Museu do Homem Americano, Niéde Guidon, completa o complexo de
equipamentos destinados à pesquisa, incluindo laboratórios, como também a instalação do Curso de Arqueologia e Preservação Patrimonial
da Universidade Federal do Vale do São Francisco, UNIVASF, em São
Raimunndo Nonato, solicitado em 2003 pela arqueóloga e equipe, no intuito de garantir a continuidade das pesquisas na região.
No que diz respeito ao local das pesquisas, o Parque Nacional da
Serra da Capivara, com cerca de 129.000 hectares, está situado em quatro
municipios piauienses: São Raimundo Nonato, João Costa, Coronel José

interdisciplinares, culturais e sociais e desde então recebe pesquisadores
estudar o homem da pré-história aos dias atuais.
Em 1991 o Parque Nacional da Serra da Capivara passa a ser Patrimônio
Cultural da Humanidade pela UNESCO, devido à quantidade de sítios arqueológicos com pinturas rupestres, representando traços culturais de sociedades humanas que habitaram aquele local,em tempos remotos.
abrigando biblioteca, e laboratórios equipados, de Lítico, Cerâmica,
Vestígios Orgânicos, Paleontologia, Processamento de Imagem, que possibilitam o desenvolvimento integral da pesquisa.
Idealizado pela equipe da FUMDHAM, o Museu do Homem Americano,
situado no município de São Raimundo Nonato, abriga parte dos resultados das pesquisas em arqueologia.

no IPHAN encontra-se dentro desta Unidade de Conservação que é um
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, desde 1991 e que foi
a primeira a ser estudada.
O Parque Nacional da Serra das Confusões, possui cerca de 823.000
hectares, e está inserido em nove municípios: Caracol, Guaribas, Jurema,
Cristino Castro, Anísio de Abreu, Tamboril do Piauí, Canto do Burit,
Alvorada do Gurguéia e Santa Luz.
Ainda pouco estudado, o Parque Nacional Serra das Confusões apresentou sítios arqueológicos com enterramentos humanos com acompanhamento funerário envolvendo restos faunísticos com alterações de origem
antrópicas, compondo testemunho do comportamento humano pretérito.
Estes dois parques apresentam cerca de 1.350 sítios arqueológicos,
contendo pinturas ou gravuras rupestres, que são testemunhos da presença do homem, em período pré-histórico.

com recursos do BNDES, o Museu da Natureza - MUNA, que conta a hisóxido de ferro (Fe2O3), hematita, e são predominantemente de coloração
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vermelha, porém estas tintas podem apresentar outras composições químicas, com menor frequência, resultando em cores como branca, amarela, preta. A temática utilizada nas pinturas rupestres, são, geralmente
cenas do cotidiano, destacando-se as cenas de caça, sexo e guerra, entre
outras. São os rastros deixados por povos pretéritos, expressando seu
modo de vida, sua cultura e seu modo de se comunicar.
As pesquisas em Arqueologia na Serra da Capivara desenvolvem-se em diversas áreas, entre elas, Antropologia Biológica, Arqueologia
Histórica, Arqueologia Pré-Histórica, Bioarqueologia, Geomorfologia,
Paleontologia, entre outras.
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NARRATIVAS NOS
RASTROS DA COBRA
Priscila de Oliveira Pinto Maisel
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A

obra de um artista parte de narrativas baseadas em suas vivências e experiências culturais, que são fundamentais na forma
como vai interpretar a realidade para recriá-la artisticamente. Ao
se analisar o contexto cultural, percebem-se narrativas antropo-

elementos, ou formas de narrar, são como rastros da memória coletiva.
São aproximadamente 14 mil anos de ocupação humana na Amazônia,
num processo de coevolução, como indicam as urnas funerárias de antigos cemitérios indígenas em Manaus e da chamada “terra preta de índio”,
encontrada em Iranduba (AM), além da presença de certas plantas e oucomo as pinturas dos sítios do Parque Nacional de Monte Alegre (PA) e
signo, vive na memória dos povos como ponte entre suas percepções, vivências e expressões artístico-culturais, especialmente na Amazônia, em
sua riqueza étnica e natural. Este ensaio aponta para a inter-relação entre
a realidade cultural e a realidade artística, que situa a obra de arte num
contexto de narrativas, sendo que a imagem da serpente continua presente no imaginário amazônico e na arte contemporânea através dos rastros
da memória. Como exemplos dessas formas de narrar, são apresentadas
as obras Cobra Grande e A Grande Cobra Mãe, obras de minha autoria
nascidas em torno dos conceitos de poética amazônica (Paes Loureiro),
arqueologia do imaginário (Bernadete Andrade) e imaginação criadora
(Gaston Bachelard).

CONTEXTO DA COBRA NA AMAZÔNIA
Para compreender a obra de um artista do ponto de vista sociocultural,
devem-se conhecer as estruturas simbólicas que formam sua cultura e as
relações que se estabelecem entre obra e contexto. O artista percebe, assim,
os traços de sua cultura, interpretando-os através de sua visão de mundo.
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lectual, artística e moral de um povo ou, mais amplamente, de uma civilização que pode ser compreendida no processo de seu desenvolvimento
histórico ou um período determinado de sua história”. O autor indica que
a cultura amazônica é uma cultura de relações profundas com a natureza,
que alimentou e fortaleceu poeticamente o imaginário regional.
A cobra aparece ligada à cultura remanescente de narrativas indígenas
e populares, de caráter mítico ou lendário, estando inserida no cotidiano
da população da região, principalmente do interior, como “encantado” ou
ser sobrenatural, quando aparece como explicação sobre acontecimentos
e relatos maravilhosos do cotidiano, conforme indica Paes Loureiro (1995),
abarcando o conceito de uma poética amazônica.
cados culturais e simbólicos que se processam no imaginário do homem
sua arte e como a realidade é vista no seu processo de criação, num sentido amplo que envolve a relação entre cultura e natureza.
Ao seguir os rastros da cobra, estabelecem-se relações com nossos
antepassados, sendo muito importantes para o conhecimento de quem
lação entre lembrança e ausência. Assim, as imagens nascem por entre
lembranças, esquecimentos, ausências e presenças. A partir dos rastros,
a memória guia o fazer artístico e possibilita ligações entre os elementos
da cultura, de forma simbólica e visual.

OS RASTROS DA COBRA NA ARTE DE PRISCILA PINTO
Ao se compreender que a relação entre cultura e natureza é de unicidade, seguindo um pensamento complexo, o olhar para a Amazônia
se expande em rede, interligando seus aspectos naturais, arqueológicos
e mitológicos como partes integrantes de suas narrativas. Desta maneira,
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pulsante e complexa. A arte, também como uma experiência viva, acontece
na relação com tudo: ser humano, plantas, bichos, o visível e o invisível.
A interconexão entre natureza e cultura pode ganhar contornos até mescados simbólicos a serem reelaborados em artísticos, utiliza-se de códigos
imagéticos contextualizados no seu meio e em suas crenças. No caso da
arte, pode ocorrer a apropriação de elementos pertencentes a uma memória
o simbólico e o icônico. A serpente, na minha obra, transpassa o meu percurso criativo como ser feminino e amazônico, ganhando contornos de senpovos, nasce da relação com as lendas da região e a mitologia indígena, assim como se apresenta como arquétipo da humanidade, como indicado em
Pinto (2012), para contextualizar seu estudo sobre a mitologia da cobra para
as populações do Alto Rio Negro, faz um levantamento e análise do simbolisum dos símbolos mais importantes da imaginação humana. Assim, a serpendeles publicados. Podem ser citadas as seguintes obras participantes de exposições individuais ou coletivas: A Criadora de Cobras (2005), Cobra Criada
(2013), Cobra Grande (2015), A Grande Cobra Mãe (2016) e Vida (2017).

Ligada ao arquétipo terrestre da humanidade, a cobra adormecida sob
a terra é remanescente de narrativas orais com forte simbolismo na memória cultural amazônica. Conecta-se, também, às águas e às constelações.
e sua criação mítica. São apropriados e reinterpretados elementos pertencentes a uma memória coletiva, ao mesmo tempo em que são tratadas de
questões ecológicas, ao se salvar a memória da raiz de uma árvore centenária cortada e queimada para dar lugar ao pasto.
A Cobra Grande apresenta-se como um ser em constante processo de
dada. Fez parte de um processo de criação ritualística no período de 2013
a 2015. Carrega a simbologia da arqueologia, do solo e da alma. Ligada
a processos de descobrir as camadas de terra (de fora e de dentro de si) para
encontrar os sentidos de ser, estar e pertencer no mundo.

A GRANDE COBRA MÃE
como uma entidade criadora responsável pela grande viagem migratória do
ser humano para a Amazônia, desde a origem da vida, cruzando continentes,
vinda nas rotas de migração. A serpente permeia os mitos dos povos nativos
americanos, de norte a sul do continente, sendo importante ser para os povos Maia, Asteca, Inca e, para algumas etnias do Amazonas, como os Tukano
e os Dessana, a cobra está relacionada aos seus mitos de criação ou origem,
como a canoa da transformação.

COBRA GRANDE
A Cobra Grande (2015) tem 6 metros e aproximadamente 1 tonelada
e faz parte do acervo do Paço da Liberdade, em Manaus. Apresenta-se como
a serpente amazônica nascida da arqueologia do imaginário, das memórias
soterradas no tempo e encontrada na natureza como raiz remanescente da
árvore Angelim Pedra, em seu estado bruto. Tem relação com o mito vivo,
reinterpretado e revivido pela artista.
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a migração é parte de nossa luta humana contínua. A cauda da cobra repreo ser humano continua peregrinando em busca de seu lugar no mundo.
Esta obra vem sendo exibida em vários espaços desde 2016, em diferentes modos de apresentação, de acordo com seu conceito primordial ligado
ao movimento e à transformação.
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Imagem 1: Registro da família
da artista com a raiz semi enterrada,
Rio Preto da Eva-AM. Fonte: acervo
de Priscila Pinto, 2013.
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Imagem 2: Obra instalada no jardim externo do Paço da Liberdade,
Manaus-AM. Fonte: acervo da
artista Priscila Pinto, 2015.
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Imagem 3: Registro da obra.
Fonte: acervo da artista
Priscila Pinto, 2016.
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Imagem 4: Registro de detalhe
da obra. Fonte: acervo da artista
Priscila Pinto, 2016.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisar a relação de um artista com sua cultura é compreender como
foram percebidas as narrativas de seu meio e como estas foram relacionadas e interpretadas em seu trabalho criativo através da sua própria visão de
além das formas. Em uma obra artística pode-se mesclar o passado e o presente, num processo de criação a partir dos rastros e inscrições dos povos,
go traços arquetípicos da humanidade, como a Cobra Grande e A Grande
Cobra Mãe, que são traduções que dialogam com nossas origens ancestrais
a partir da imaginação criadora.
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PARTE ESQUECE PARTE LEMBRA
ENCONTRA CARLOS SKLIAR
Elenize Dezgeniski
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Elenize Dezgeniski
Parte esquece parte lembra
encontra Carlos Skliar, 2021.
15 x 21cm.
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P

arte esquece, Parte lembra

-

vem como escassas peças de reposição. O primeiro momento do

soltas, que podiam ser empilhadas e ordenadas de várias maneiras dentro
Em 2021, durante o Programa de Mestrado em Artes Visuais da UDESC
Skliar. Em especial nos livros Experiências com a palavra: Notas sobre linguagem e diferença e Desobedecer a linguagem: educar1
A partir dos efeitos desse encontro a obra se abriu para novas possibiliera mais possível interromper o que acontecia de maneira tão espontânea.
Com os cacos de palavras nas mãos, a palavra pensamento foi entranno trabalho como “na forma disforme que assume nossa língua e nossa
tinha além do esquecimento e da lembrança e também de seus brancos, a
palavra pensamento, que vira cimento, que também parte. Que sente e que
se transmuta em pensamento mente, mento, sendo esquece, sendo parte.
Parte esquece parte lembra é uma proposta em constante
delas, fruto dos encontros com obras de outros artistas e experiências vividas.
-

1 SKLIAR, Carlos. Desobedecer
a linguagem: educar; Tradução
Giane Lessa. 1. Ed. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2014. (Coleção
Educação: Experiência e Sentido
/ coordenadores Jorge Larrosa,
Walter Kohan).
SKLIAR, Carlos. Experiências com
a palavra: Notas sobre a linguagem e diferença. Rio de Janeiro.
WAK editora, 2012.

106

107

FORMAS DE NARRAR
INSCRIÇÕES E RASTROS
Edson Macalini e Silmar Pereira
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No início, também não existiam os rios; as águas corriam debaixo da terra, bem fundo. Só se ouvia seu ronco, ao longe, como
o de forte corredeiras. Formavam um enorme rio que os xamãs nomeiam Motu uri u. Certo dia, Omama trabalhava em sua roça com

da serpente e a persistência dos corpos na terra. Rememoramos algumas destas narrativas cosmogônicas que tem a serpente como um símbolo que alinhava, diversas tradições culturais, como é o caso de diversos
povos ancestrais, de muitas das tradições ameríndias e orientais, quase
presente nas narrativas de todo paganismo na antiguidade, quando se
trata do tempo, entre os três tempos, passado, presente e futuro. E ainda,

perfurou o solo com uma barra de metal. Quando a tirou da terra,
gou para longe o menino que se aproximava para bebê-la. Lançou

quando nos referimos ao universo das artes e ao revelar as descobertas

que um outro rio se formou nas costas do céu, onde vivem os fantasmas de nossos mortos. Em seguida, a água foi se acumulando
na terra e começou a correr em todas as direções, formando os

aos estudos das ciências da natureza.

1

E

ste texto se refere ao encontro que tivemos com a artista e professora Priscila Pinto da Faculdade de Artes da Universidade
ga e professora Fátima Barbosa do Colegiado de Arqueologia
e Preservação Patrimonial da Universidade Federal do Vale do São
line, durante o Simpósio do Grupo de Pesquisa Articulações Poéticas Escritas de Sí, através da mesa Formas de Narrar - Inscrições e Rastros,
no dia 18 de outubro de 2020. A proposta foi de articular questões referente, ou talvez, o Brasil, quando nos referimos ao território da Amazônia
e Solimões, e também, no Semiárido Nordestino na região da Caatinga que
compreende o Parque Nacional da Serra da Capivara situado no Município
de Coronel Dias e São Raimundo Nonato no Sul do estado do Piauí2.
Em uma conversa via zoom, pouco mais de sessenta minutos, circulamos, transitamos e transbordamos assuntos como, a resistência do mito
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1 KOPENAWA, Davi e ALBERT,
Bruce. A queda do céu - Palavras
de um xamã yanomami. São
Paulo: Companhia das Letras. p.
82, 2015.
2 No ano de 2020 o grupo de
Pesquisa Articulações Poéticas PPGAV/UDESC propôs de modo
virtual o “Simpósio Articulações
Poéticas e escritas de si”, que é
possível obter maiores informações no site do grupo: https://
articulacoespoeticas.com. O coletivo é composto de quatro células
e neste caso “mesas”, que foram coordenadas pela Profa. Dra.
Marta Martins “Formas de Narrar”
ao qual propuseram duas mesas,
sendo esta a mesa de número
04 na Live 02 - disponível para
acesso no canal do Youtube do
grupo: https://www.youtube.com/
watch?v=DTi9sZ35R1s

Como em uma escavação, recorremos ao arsenal poderoso de vestígios e conhecimentos soterrados que há em nosso território, que no âmbito acadêmico podemos acessar, na forma de ritos, celebrações ou encontros. Propusemos, portanto, a mesa como lugar para partilhas, sabores
e saberes ancestrais, desenhados sob a luz e energia das ciências e magias, compondo assim, com a cobra mãe e as deusas e deuses das sabedorias, amparo em plano material e espiritual às nossas trocas e especulações vindas de nossas bibliotecas, saberes ancestrais que se encontram
registrados nos livros, conhecimentos sistematizados, nossas vivências
e experiências nos locais que transitamos, e aqueles, que invocados
e cunhados coletivamente, ainda virão.
O formato de mesa redonda impôs a natureza da conversa e criou
seu próprio desenho, não atendemos há linearidade ou métrica, mas sua
capacidade de circulação e de construção deste momento que resultaria no respectivo texto. Como numa dança circular sagrada que envolve
todos os participantes numa única energia, pensamos tanto a partilha
no ato da conversa como essas escrituras, que teve seu processo de
convidadas, que, desde suas casas e territórios como também o nosso
e tempo nas trocas de conhecimentos, forças e sintonias por meio de
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gue a circularidade e sincronicidade que testamos desde o início de suas
concepções, quando investimos as primeiras ideias sobre a construção
deste encontro no modo virtual.
A busca em compreender a aparição da humanidade sob terra, pode
ter sido o centro de poder, gerador de mitos, rituais, encenações, escritas,
-

Assim, essa herança persiste através dos tempos, e está nas sabedorias
e conhecimentos da humanidade, nas histórias contadas e nos registros
rial ou oral. Principalmente aquelas que formam os registros primordiais
de nossos modos de transmissão e comunicação, formas de narrar tão
ritualísticas quanto míticas, impregnadas nas pedras a milhares de anos
nos mostram a capacidade criadora humana em suas percepções e sub-

de nos oferecer pistas, para um velho enigma: - quem somos? O propósito
desta conversa foi circular sob este questionamento e atualizar essa pergunta sem resposta, para: quem sou?

Os rastros se diferem em apenas um âmbito das inscrições, sua passagem pelo tempo. É comum ouvirmos sobre a presença recente de um
ser, pessoa ou animal, referindo-se às marcas deixadas pelo seu corpo, às

Os possíveis caminhos desta pergunta, nos levaram aos rastros das

mento, nos delatar humanos passageiros, numa caminhada à beira mar
ou rio. Seguir o rastro de alguém, é conectar suas marcas de passagem,
vestígios, impressões de deslocamentos. A inscrição é profunda, está incorporada no corpo, na matéria. É uma escrita feita por dentro. Tende

o aprofundamento de sulcos na superfície da terra, dando origem ao mito,
quando na observação do deslocamento animal, as cavidades que formam os leitos dos rios, vales, grotas e grotões. A serpente é como uma
linha que se conectamos ponta a ponta, podemos, por exemplo, contemplar o símbolo Ouroboros - a serpente que morde a própria cauda, entre tantas representações e mitos de povos do mundo todo. Sobretudo,
essa antiga representação guarda os mistérios da absoluta continuidade
de todo elemento provido de matéria orgânica que habita a terra, planeta
atravessado por forças sutis que combinados fazem possível a existência
percurso, deixados pelas nossas ancestrais, as grandes cobras mães,
geradoras da humanidade, sustentadora do planeta terra, das profundezas e dos cosmos, às tantas possibilidades de narrativas que rodeiam
o universo misterioso deste ser que é maravilhoso.
Somos, no entanto, parte fundante das forças que movem aquiou humanos, compõem um verdadeiro baralho sobre a terra, onde cada
combinação permite recomendar a história por uma perspectiva diversa.
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sar sobre ela, até mesmo querendo ser imperceptível.
Ambos falam sobre passagem. São signos, símbolos e sinais, indícios
Fugiu sem deixar rastros lembra os detetives em busca de pistas de algo ou alguém, que saiu sem
restos. O que nos resta? Ambos são, o que poderíamos chamar de Formas
de Narrar. Tanto nas inscrições ou em rastros essa capacidade criadora de
ao criar insumos de tempos em tempos, restos que vêm sendo depositados nas muitas camadas que formam a paisagem do planeta terra e que,
como matéria física mas também metafórica quando nos referimos para
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além de seus tentáculos ao gesto de escavar, e ainda, nossa capacidade
tas puramente mágicas que inventam e curam pelo simples fato de evocar
a natureza em todos os seus mistérios.
A própria ideia de narrativa convoca algo antigo, remonta ao sagrado,
uma sabedoria que era transmitida, também através de passagens pelo
tempo. Se imaginarmos um mundo onde a palavra tem uma dimensão
importante nos ritos sociais, a ponto de ser resguardada para ocasiões
cerimoniais, de natureza econômica, política ou sagrada, para comunicar
ideias, dizer algo de fato. Se pudermos imaginar tal prestígio da palavra,
então poderemos acessar o poder das narrativas. São, estratégias humanas de elaboração e manutenção do sentido de unidade da experiência
de se ter um corpo e uma consciência, que habita o planeta, chamado
terra. Escrever sobre narrativas é assumir sua dimensão cosmológica,
é intrínseco a sua magia conferir ao mundo que nos rodeia uma explicação
para a existência de todas as coisas, e da coisa toda. Narrar é o poder ancestral do Xamã, porque é capaz de tratar o inconsciente do corpo e misterioso ao enfeitiçamento sob o luar. As narrativas são livramento, expurga
travesti. Sempre muda, se desloca, sempre se traveste, se “trans” forma.
A força da narrativa está na escrita e fala humana, que preserva a vi-

as narrativas espontâneas, ensaiadas, lidas, declamadas, desveladas,
desvendadas, possuem em sua origem, certa essência mágica ritualística. É da natureza humana criar comunicações, que se expandem aos modos de escrever, falar e criar, dando origem aos símbolos, ícones, mitos,
imagens, palavras, inscrições, rastros e as ciências. A humanidade criou
interpretações ao entalhar pedras, pintar paredes, escrever em tábuas,
papéis, livros, mas também, ao dar rigor e sistematização as falas, gra-
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instrumentos e recursos que amparam nossa comunicação, linguagens

Se tratando do universo das artes, criaturas que possuem em seus
tentáculos, relações com os mais diversos sentidos da vida, como em
uma escrita própria à poética dos artistas que vive ou viveu em seu terre-

visual, olfativa, palatal, verbal ou tátil, se agrega aos sentidos e se amplia
ao arsenal de repertórios para a criação. Colocamos em comunicações,
os universos das Artes Visuais, Biologia e Arqueologia como campos de
ta terra, às inúmeras formas de narrar deixadas pelas humanidades nos
tempos atuais e remotos, quando nos referimos as inscrições e rastros
para pensarmos na atualidade que cada passagem deixada, daquilo que
está vivo, deixa sua marca, insere na terra e atmosfera a energia de seu
breve percurso.
Em inscrições e rastros da vida humana na terra mobilizam camadas
lógicos, estéticos que caminham à beira dos mistérios daquilo que está
vivo, dos pés que caminharam e seguem ainda se movendo por todo
o planeta. Os pontos de tensionamentos apresentam, muitas vezes, por
meio das inúmeras formas de narrar, as vidas presentes nos territórios,
temos, como exemplo, a Serra da Capivara no Semiárido Nordestino, que

naturais do parque, outras, soterradas pelas lamas e inundações dos tempos, debaixo das pedras, grotões e riachos. Lugar repleto de indícios de
rituais, que narram em desenhos impregnados nos líticos a comunicação
daqueles povos que ali viveram e outros que por ali passaram. Buscamos
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natureza vivaz e profundamente conectada com suas forças primordiais,
quiçá, sua capacidade de preservar vestígios, enterrar sob suas camadas
lamacentas, vidas soterradas pela força da própria natureza aquosa.
Esse ritual de trocas e entalhamentos, fecundou em nossas percepções uma Amazônia e Caatinga para além do campo acadêmico, natural,
e vida, convidando-nos olharmos para estes territórios com referências
aos saberes criados pelos seus povos, com vistas à natureza, arqueologias, mitologias dos povos que criam e recriam na paisagem. A presenpulsante e vivo para a imaginação, como uma torrencial enxurrada de
volume incalculável de água, enquanto isso, a Caatinga, no semiárido
nordestino, em suas rochas preservadas pelos tempos, graças ao clima
quente e seco, a materialização da magia como vestígios de passagem,
de corpos que por ali transitaram, e outros, que ainda permanecem em
corpos, ossos, no chão.
quecimento e lembrança, torna o mito vivo e revivido na arte, a produção
da imageria amazônica aos liames que traçam as inscrições e os rastros
poéticos de uma produção estética, envereda pelos caminhos da cobra,

também nos atravessa, e assim, perpassa outros corpos, outros reinos mineral, vegetal e animal, nesse movimento que rege tudo o que existe na
de da natureza do lugar nos permite sermos conforme suas potencialidades. A natureza da Amazônia tem essa conexão com o mito vivo, presentiforças das águas caudalosas dos rios, nas torrenciais chuvas, nas planícies
clareiras pelos deuses trovões, para dar, em pleno dia de sol escaldante,
luzes e calores para novos rituais. Já na Serra da Capivara, o cenário árido
gir outras modalidades de histórias que se cruzam e revelam camadas de
Entender e especular a natureza faz parte do racional e da imaginação humana, que diferentemente das outras espécies, insere inscrições,
formas e conteúdos, gestos, verdades e mentiras pelo mundo, através
das linguagens e dos modos de comunicação. Por onde passam os humanos é possível encontrar rastros de estilos de vidas, que expressam
seu tempo na arte e nos corpos. Metamorfoses transformadas em singularidades que aqui lhes apresentamos como formas de narrar ao modo
- inscrições e rastros.

povos que ainda se emaranham pelas matas, colhem destas forças da natureza, o alimento abundante da terra e os substratos para composições
das inúmeras formas de narrar, como nas pinturas ofídicas e instalações
artísticas que mais se assemelham à rituais ancestrais e manifestam tanto
em espaços expositivos quanto na própria natureza que rodeiam as produções dos artistas deste território.
De natureza poética, a ritualização da arte à natureza dos lugares, sua relação com os procedimentos de criação artística, trazem à
luz fatos adormecidos que foram impostos pela ausência de um saber
arqueológico, soterrado pelos tempos, potencializado em estado germinal, o renascimento da existência velada. A vida que lhes atravessa,
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DESENHO:
ENTRE GESTO E MATÉRIA
Carlos Eduardo Ferreira Paula
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Imagem 1: Carga (Série Desenhe
como se lê), 2020. Tinta asfáltica
sobre papel. 31 x 22 cm.
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Imagem 2: Carga (Série Desenhe
como se lê), 2020. Tinta asfáltica
sobre papel. 31 x 22 cm.
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Imagem 3: Carga (Série Desenhe
como se lê), 2020. Tinta asfáltica
sobre papel. 31 x 22 cm.
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Imagem 4: Carga (Série Desenhe
como se lê), 2020. Tinta asfáltica
sobre papel. 31 x 22 cm.
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IMPUREZAS DO BRANCO
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impurezas do branco as impurezas do branco as impurezas do
branco as
Carlos Drummond de Andrade, 1973

E

sse pequeno bloco de texto de Carlos Drummond de Andrade,
presente nas páginas pré-textuais do livro ‘As impurezas do branObservando atentamente aos vazios entre as palavras ou a plas-

o que é desenho. Surgem disparadores de pensamentos plásticos e conno campo do desenho a respeito da matéria, espaço e questões do corpo.
Pensar o desenho como impureza é interferir na sua superfície enquanto matéria. Nessa série recente de desenhos sobre papel, procuro operar
Evocando o metier escultórico nos títulos é uma forma talvez inconsciente
de aproximar os mesmos procedimentos em diferentes linguagens e matérias. O trabalho acontece quando desenha se como se lê: carga, massa,
peso e cheio. Palavras essas que estão presentes em anotações e em
diários de atelier.
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IMPREGNAR MATÉRIA
Minha prática em desenho acontece como o processo de uma gravura em metal, por camadas, pensando nos momentos de isolar o branco do papel. O preto me interessa, a imensidão que ele proporciona,
o peso que produz sobre o papel. Impureza, espessura, tortuosidade
são elementos que meu desenho persegue. A busca pelo material, a rese lê, 2020 com os quais as questões que aparecem nos relevos em
Possibilitando densidades e transparências, o material atua nas relações
de corporeidade com o desenho. O procedimento desses desenhos é
escancarado, mostra se como se faz, desde o título até mesmo enquanto forma de fazer. Isso me acompanha desde as pequenas cerâmicas
vestígios de como fora feito. Existe uma precariedade que as fazem ser
estranhas aos olhos e que denunciam um fazer, morando na imprecisão
do acabado ou não acabado.
No decorrer do processo criativo, vão se tateando formas e situações formais para esses materiais. Para o desenho o mais importante
é o processo e não o resultado. Desenho é processo. Atrito, fricção.
Os desenhos são resultantes de diálogos de uns com as outros, existe uma preocupação com a composição, com verticalidades e massas.
Minha atenção é sempre corpórea e material. Esses desenhos são pequenos relevos (na verdade milimétricos relevos). As ações, procedimentos e preocupações são os mesmos que na minha pratica escultórica,
é um desdobramento, quando faço um penso no outro.
Desenhos com líquidos espessos e viscosos, o preto toma conta do papel. O desenho sugere uma forma, que forma? um quadrado?
-
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DESENHO COMO EXTENSÃO DO CORPO

REFERÊNCIAS

Procuro o desenho, pelo seu caráter de correspondência imediata aos
procedimentos exercidos pelo corpo. Desde os sulcos resultantes de um
lápis seco à abundância de pigmento deixado pelo lápis gorduroso sobre
o papel, ambos são resultantes de gestos e ações que ali se tornam explícitos. Por isso para Richard Serra “Não há uma maneira de fazer um desenho – há apenas o desenhar ”. Desenhar como verbo, ação. Nos desenhos
de Serra isso se torna claro, os mesmos procedimentos utilizados em sua
lista de verbos de 1967, estão presentes em sua escultura e também são
aplicados em seus desenhos. Sônia Salzstein observa muito bem isso na
exposição de desenhos realizada por Serra no Rio de Janeiro:

AIRA, Cesar. Pequeno manual de procedimentos. Curitiba: Arte & letra, 2017.
ANDRADE, Carlos Drummond de. As impurezas do branco. 4 ed. Rio de
Janeiro, J. Olympio, 1978.
MUBARAC. Claudio. Notas sobre a incisão (primeira versão). ARS (São Paulo)
vol.4 no.7. São Paulo, 2006.
Richard. Richard Serra: Desenhos na casa da Gávea. São Paulo: IMS, 2014.
SERRA, Richard. Richard Serra: escritos e entrevistas, 1967-2013. São Paulo:
IMS, 2014.

A linha, em Serra, portanto é indissociável do fazer, do processo:
intervém imediatamente nos materiais, daí decorrendo, diga se
de passagem, sua natureza orgânica, funcional, surgindo sempre
como uma extensão do corpo, uma vibração que pode ser mais ou
menos direta ou remota, mas que será sempre responsiva a seus

Desenho como extensão do corpo. Ao desenhar a mão quer ser protagonista na superfície plana do papel. Nesse momento não só o corpo,
mas também o olho toma decisões. O desenho é testemunha da ação,
de vários extratos dos sentidos, de muitas demandas da vontade. O olho
é um capitão com algum poder num navio de vários lemes. As decisões
e as incertezas estão explicitas nos gestos. O ato de desenhar é um atrito,
não só de materiais, mas também de memórias de ações. Desenhar é uma
forma de resistir.
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Lívia Bittencourt Auler
Mestra em Artes Visuais na linha de História, Teoria e Crítica de Arte (UFRGS),
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Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP, 1998) e em Comunicação Social
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