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Nota ao leitor 

 

Por decisão conjunta, no processo de orientação desta dissertação, optou-se por um            

discurso linguístico que, por vezes, é de natureza poética, mas consciente do rigor             

implícito na escrita de meu trabalho académico. Não obstante, recorre-se em           

diversos momentos, a figuras de estilo como a metáfora, por exemplo.  
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Resumo 

Esta dissertação trata da envolvência do Vazio na Performance, a partir do            

corpo/ser humano e sua relação com o Espaço. Para a investigação do conceito de              

Vazio, são analisadas performances de relação temporal desacelerada. A minúcia          

do movimento corporal é um dos gestos pertencentes à prática artística. Essa            

relação gera reflexões sobre a disponibilidade do corpo, o que também questiona o             

cotidiano acelerado e a relação da sociedade com a Pausa.  

As obras de arte analisadas foram realizadas principalmente no Brasil e em            

Portugal, com a intenção de valorizar o trabalho local, considerando a minha            

nacionalidade e afinidades. Todavia, a investigação do Vazio assume uma influência           

de estudo oriental, sobretudo da cultura japonesa. 

Objetiva-se o distanciamento da noção de vazio como triste e/ou deprimente.           

Ao invés disso, o conceito está próximo a um espaço de possibilidades, permitindo             

transformações. A associação do Vazio na performance engloba a análise de como            

o corpo se movimenta, os impulsos dessa movimentação e a repercussão no próprio             

corpo e nos outros corpos presentes. A forma de (des)ocupar o espaço performático             

é apresentada como uma associação múltipla de afetos. O reconhecimento deste           

impacto inclui não só o corpo do performer, como o do público-performer, o tempo e               

o espaço.  

A sensibilidade é uma postura das palavras e das obras escolhidas. A poética             

não anula a precisão e a disciplina do corpo. Sugere-se, nesta pesquisa, a             

consciência de uma transformação que o corpo sofre e executa. Entende-se a            

fragilidade como impermanência e não como falta de força ou rigor.  

Este estudo é motivado pela percepção e análise de destaque aos gestos            

desacelerados, como contraponto de uma sociedade com pressa . É também um            

estímulo ao reconhecimento e respeito do processo, questionando a         

supervalorização do resultado final, como principal demonstrativo de qualidade         

crítica da obra artística.  

 Palavras-chave: vazio; corpo; espaço; tempo; performance; plasticidade. 
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Abstract 

This dissertation consists in the involvement of the Void in the performance            

art, from the human body and his relation with the space. For the research of the                

concept of void, it’s analysed slowed time relation’s performances. The minutiae of            

the body movement is one of the gestures that belongs to the artistic practice. This               

relation produces reflections about availability of the body, which also questions the            

speed up daily life and the society's relation with the Pause. 

The analysed artworks were mostly executed in Brazil and in Portugal, with            

the intention of prizing the local work, due to my nationality and affinities. However,              

the research of Void assumes an influence in eastern study, mainly about Japanese             

culture.  

The goal is to distance void from the notion of sad or depressing. Instead, the               

concept is near a space of possibilities allowing changes. The connection of the             

concept of void in performance art embraces the analysis of how the body moves,              

the impulses of this movement and the impact on the body itself and other bodies.               

The way of vacating the performative space is a multiple association of affections.             

The recognition of this impact includes the performer's body, the public's bodies            

(which is also a performer), the time and the space. 

Sensibility is an attitude of the chosen words and works. Poetry doesn’t annul             

the precision and the discipline of the body. In this research, it’s suggested the              

consciousness of body transformation. Fragility is understood as impermanence and          

not as lack of strength or rigor. 

This study aims to highlight the slowed gestures as a counterpoint of a society              

in a hurry. It’s also a recognition and respect for the process, questioning the              

overvaluation of the final result, as the main statement of a critical quality of the               

artistic work.  

Kew-words: void; body; space; time; performance; plasticity. 
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1. Construir uma janela 
 

A minúcia do Vazio é, nesta dissertação, entendida como uma ausência           

relacionada com os conceitos Espaço e Tempo, e pode ser analisada em diferentes             

cenários artísticos. Esta pesquisa tem o intento de apresentar exemplos e construir            

janelas de possibilidades nas quais o Vazio se manifesta, com foco de análise crítica              

no movimento do corpo do artista - físico, mental e envolvente -, nos espaços em               

que ele transita ou permanece. A desocupação do espaço e a ausência, ou a              

minúcia, do movimento corporal, são manifestações (in)visíveis que se         

inter-relacionam. Essa espécie de “nulo” expõe-se, por exemplo, no silêncio, na           

pausa da fala, na supressão, ou delicadeza, do gesto físico-motor e no            

não-preenchimento do espaço de ação.  

O vazio material e gestual participa na construção da experiência do público,            

já que o corpo é um agente da ação, assim como o espaço que ele ocupa. A                 

disposição dos artistas e a configuração do ambiente performático também utilizam           

o vazio para suas narrativas. De acordo com Peter Stein (2016), ao referir-se ao              

teatro, se só é necessário ter no palco o que é útil, similarmente, o não-ter é                

igualmente útil. Nessa perspectiva, o Corpo relaciona-se com o vazio para dialogar,            

mover-se, dançar, sentir, ativando emoções e sensações naqueles que sentem e           

participam na performance. 

A própria definição de Vazio na linguagem escrita é problemática, pois a            

palavra, naturalmente, ocupa um lugar, um imaginário de representações. E esse           

conceito, se ocupasse um lugar, mereceria o lar de um dicionário infinito e líquido,              

ou melhor, gasoso para que não fosse tão simples percebê-lo ou vê-lo. Ao             

delimitarmos o Vazio em significado, excluímos outros possíveis conceitos, e assim           

rompemos com a sua liberdade. Então iniciamos esta pesquisa com o compromisso            

de afirmar que não há o intuito de impor uma verdade maior sobre o seu significado,                

pois isso seria, concordando com Stein (2016), uma decisão violenta e eliminatória            

de outros sentidos. Contudo, assumimos a noção de Vazio como um vasto espaço             

de possibilidades. 

Essa visão filosófica do Vazio apresenta-se em influências dos conceitos e           

práticas de países como a China e o Japão, do Extremo Oriente, onde é possível               
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encontrar o Vazio como uma forma de contemplação e caminho aberto à            

possibilidade do todo e de tudo. Um dos elementos mais valorizados na estética             

japonesa é, por exemplo, o vazio e a solidão. “Também se pode considerar que esta               

solidão que fala, este vazio que se impõe e atrai, são um nada que é ao mesmo                 

tempo um todo” (Rivière, 1979: 107-108). A apreciação dessa concepção          

harmoniosa, de forma mais espontânea, na cultura oriental, deve-se às suas crenças            

religiosas e espirituais. Além disso, também relaciona-se à valorização do encontro           

com a Natureza - e a sua própria natureza - e o equilíbrio.  

O Vazio, desta pesquisa, parte da perspectiva de ser um espaço não            

preenchido que permite uma ação, permite uma manifestação, justamente, por estar           

aberto para aquilo que é possível. Por vezes invisível, no entanto, pertinente.            

Também é entendido numa perspectiva de composição e montagem, relacionado ao           

cenário de ausência material e à minúcia e delicadeza do gesto que não preenche              

tudo: o gesto que deixa espaço para o ar. Nessa ligação do vazio com o gesto,                

percebe-se a relevância da análise do corpo e do seu movimento. E o corpo,              

segundo Irigaray (1993), apud Medeiros e Monteiro (2007), modifica o lugar ou é o              

próprio lugar. Em conjunto com a compreensão de Merleau-Ponty (1999), a           1

presença corporal e o movimento do corpo não são um acréscimo ao espaço, mas              

formadores dele.  

O corpo modifica o lugar porque ele carrega uma atmosfera. A noção de             

pessoa ou sujeito - self - não se basta no corpo físico, contém algo além - e essa                  

fusão entre símbolo e sentido é a noção de corporeidade, de acordo com Soares              

(2006). O Eu não existe sem um corpo, mas é uma relação entre corpo e a ânima                 2

(do l atim: alma, sopro, vento, ar, espírito.). Essa relação codependente forma a            

unidade corpórea, ideia aprofundada mais à frente, no subcapítulo 2.3, “Corpo e o             

movimento do Corpo”. A alma, em conjunto com o lugar físico anatômico, gera a              

atmosfera do corpo e a sua expansão subjetiva. Como apontado por Gil (2001: 147),              

“os corpos exalam um espaço (o espaço do corpo) e todo o contexto dos objectos se                

acha assim modificado”. A gestualidade é entendida, portanto, como transformadora          

do Espaço.  

1 Nascimento e morte: 1908 - 1961 (53 anos). Filósofo francês que estudou a experiência do corpo, 
através da fenomenologia da percepção. 
2 Disponível em <https://pt.glosbe.com/la/pt/anima> Acesso a 20 de agosto de 2020. 
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Em uma co-relação de sentidos e gestos, os sentimentos e as sensações            

podem influenciar o movimento corporal, a expressão facial e mesmo a intensidade            

dessa movimentação. A lentidão, a rapidez, a tensão dos músculos, o volume e o              

tom da voz, são compositores que se interligam na expressão do corpo. De forma              

contrária, o corpo também pode influenciar o sentir. O Movimento pode gerar            

sentimento e vice-versa. Assim como, ambos podem ser simultâneos, não como um            

reflexo um do outro. A expressão de felicidade pode ser a própria felicidade. O              

sentimento também pode gerar atitude, contudo, é possível exercer um controle           

sobre a manifestação pública daquilo que sentimos. Os sentimentos estão          

guardados em um espaço privado e íntimo. Ao contrário das emoções, ausentes de             

esconderijo.  

O antropólogo Edward T. Hall realizou um extenso est udo sobre atitudes em            3

cada cultura, e como a própria compreensão de tempo molda os comportamentos            

humanos. O corpo - a partir das suas experiências, interpretações e manifestações -             

utiliza uma linguagem silenciosa que comunica, muitas vezes, mais do que o seu             

vocabulário. A relação da sociedade com o Tempo no Brasil é uma experiência             

diferente da compreensão relacional de Tempo em Portugal. Essa diferença de           

associação é cultural e tem influência no comportamento social e nos aspectos            

políticos de um determinado território.  

A postura ou a ação, quando pensadas a partir de uma leitura de significados              

da linguagem não-verbal, relacionam-se em um jogo de causa e efeito contínuo: o             

corpo faz o sentimento e o sentimento faz o corpo. Esse boomerang, dependendo             

da complexidade do que se permite ou se deseja demonstrar, e mesmo sentir, pode              

percorrer um filtro. Na emoção é mais difícil de controlá-lo, as emoções estão no              

público, na exposição social, e os sentimentos, no privado. Na montagem teatral,            

esse filtro poderia esconder o nervosismo do ator. Na performance, esse filtro é             

substituído pela escolha de uma realidade presente, tem um tempo prático.  

A performance sugere um espaço aberto ao improviso e à exposição do            

performer e, muitas vezes, do público, que age como um cúmplice ou agente da              

obra de arte. O espectador é sempre ativo, é um fruidor. O espectador performer é               

3 Nascimento e morte: 1914 - 2009 (95 anos). Antropólogo estadunidense que explora a ideia da                
comunicação e compreensão de conceitos a partir do espaço habitado e da cultura de uma               
comunidade. 
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um agente criativo, que libera e absorve sensações que, simbioticamente,          

constroem uma performance. “A percepção do espectador não é só da ordem do             

entendimento, percebemos um corpo visitando outro corpo. A percepção se faz no            

corpo sobre outro corpo” (Huapaya, 2017: 132). A transmissão não só do nosso             

contato visual, como do nosso cheiro, da nossa respiração, das atenções da nossa             

escuta, dos nossos gestos, são trocas sensíveis que criam um ambiente. E cada             

construção de ambiente é diferente, também pelo fato, de acordo com Rosas (2002),             

de que as nossas atitudes corporais são como impressões digitais, uma assinatura.            

Essas atitudes comunicam e permitem diferentes relações com cada corpo, espaço           

e tempo.  

O público performa, presencia e age na manifestação performática, a          

participar com mais do que uma agência interpretativa. E, conforme o pensamento            

de Cohen (2002: 66), “muitas vezes o espectador não ‘entende’ (porque a emissão é              

cifrada), mas ‘sente’ o que está acontecendo”. Esse reconhecimento do público é            

sintoma da compreensão de performance como um conjunto entre performer,          

público, ideia exposta e espaço-tempo.  

Ao longo deste percurso de palavras, para referir-se àqueles que presenciam           

uma performance, o termo de preferência a ser utilizado será: público-performer. Já            

que o conceito de Público transmite uma ideia de abertura e espaço acessível a              

todos. Longe da preocupação de definir comportamentos, ou características, que          

direcionam à ideia de quais são os papéis de um espectador e o que espera-se dele.                

Nos sinônimos deste termo, há o seu entendimento de abertura coletiva. O            

público-performer compõe, em palavras, um conjunto de pessoas que agem. A           

reconhecer e respeitar a individualidade de cada participante, mas entender um           

conjunto de individualidades com possibilidades ativas iguais entre si, ou muito           

próximas.  

As performances selecionadas como objetos de estudo desta dissertação são          

abertas ao público-perfomer e presenciais, podendo receber suas intervenções ou          

mesmo sendo ativadas a partir da sua participação. Essa possibilidade interativa           

afasta a ideia de controle do artista sobre a realização da obra, já que ele não é o                  

único agente transformador do evento. Outro aspecto comum entre as práticas           

artísticas de análise é o silêncio.  
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Os silêncios comunicam, pertencem à composição das performances e são          

capazes de ativar a imersão e a concentração dos corpos presentes, o público. Da              

experiência artística ao cotidiano, no caos social da desinformação e desatenção, o            

silêncio é uma potência de reconexão individual com o Vazio próprio, conveniente ao             

processo de autoconhecimento. Neste encontro particular, é possível substituir a          

solidão pela solitude, encarando o espaço de privacidade como o respeito de um             

tempo particular, uma escolha proposital de estar no seu interior.  

Nesta investigação sobre o que é o Vazio dentro da performance, como ele             

se forma, como destrói-se e o que participa ou não da consideração de Vazio, é               

impulsionado o pensamento sobre Espaço e os seus desdobramentos. O Espaço           

pode ser entendido como um lugar interior - dentro de cada sensibilidade, de cada              

corpo humano - e exterior - local onde as pessoas presentes partilham o             

acontecimento da performance. O interior é mais introspectivo, de memória,          

associações e afetos. O exterior é mais estrutural, arquitetônico, moldável, tangível e            

mais facilmente compartilhado. O Espaço é uma compreensão tanto relacionada ao           

ambiente físico, ao nível de composição estrutural, quanto à noção abstrata,           

interpretativa e com mais sensibilidade.  

Espaço e Lugar são sinônimos. O Espaço é um lugar emergente. Como            

observam Medeiros e Monteiro (2007), é possível conceituar lugar como evento, e            

evento significa ser, dar lugar, acontecer. O lugar também é performance, é um             

acontecimento. O Espaço, com a sua atmosfera particular, proporciona uma          

experiência. A atmosfera que ele gera é permitida não isoladamente, mas através da             

interação do espaço com os objetos e as pessoas no seu interior. E esse efeito de                

interatividade tem influência na captação sensorial e sensitiva do público-performer,          

é parte da assimilação artística.  

De acordo com a mesma fonte, as realizações temporais, como          

performances, cabem na categoria de evento e o corpo é reconhecido como um             

lugar e um gerador de afetos. Performance é evento, e evento é lugar. O Corpo,               

enquanto ocupa um lugar, também o constrói. A partir de Fischer-Lichte (2019), é             

possível compreender essa relação tanto em dimensão, peso e orientação espacial,           

quanto na criação de tensões, movimentos e atmosferas específicas. A ideia de            
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Corpo será aprofundada neste trabalho com o intuito de pensá-lo como agente e             

receptor de uma experiência performativa. 

Para a compreensão das relações do corpo humano com o Vazio, serão            

analisadas performances realizadas no Ocidente, principalmente criadas no Brasil e          

em Portugal, pelo apreço local e afinidades com as obras e os artistas. Os impulsos               

afetivos fazem parte do processo de pesquisa. Respeitar memórias é entender que            

elas fazem parte do caminho de aprendizado. Brasil e Portugal são as principais             

sementes regionais dessa plantação minuciosa. Contudo, a investigação do tema foi           

estabelecendo uma aproximação com as práticas da cultura oriental, mesmo à           

distância. A compreensão do conceito Vazio é assumidamente influenciada pela          

cultura japonesa. Mesclando, por vezes, reflexões orientais e ocidentais.  

Esta dissertação busca impulsionar o debate e a reflexão sobre a presença e             

a influência do Vazio nas atividades performativas. Para além da performance,           

surgirão, ao longo do trabalho, outras referências, de arquitetura, vídeo-arte, artes           

plásticas, poesia concreta e fotografia. Há o intuito de ir contra a noção de Vazio               

como nocivo ou lastimável, bem como, destacar os detalhes e sutilezas gestuais em             

práticas artísticas. Ou seja, estudar a potencialidade das relações Vazio, Espaço e            

Gesto, no Tempo, através do corpo humano, em ações artísticas performativas.  

A partir do intuito de uma contextualização temporal e local, no decorrer             

desta dissertação, serão apresentadas sínteses biográficas dos teóricos mais         

próximos desta pesquisa, de acordo com os objetivos da investigação. Ainda como            

parte do processo metodológico, de forma a risconhecer, esvaziar e preencher o            

tempo de aprendizado, foram semeadas ideias em 3 cadernos de estudo. Portais            

sem linhas, diários de pesquisa interativa. Serão exibidos, ao longo dessas páginas,            

desenhos, poemas e colagens que serviram também como um espaço de afeto com             

o tema. Três espaços onde o que viesse sobre o Vazio era bem-vindo. 

Há espaços vazios cheios de ternura. Silêncios tocam o nosso corpo           

cotidianamente, massageando nós que, muitas vezes, não somos capazes de          

perceber e ver. O Vazio não é um lugar de dor, mas pode ser uma dor que cura,                  

como uma massagem forte para relaxar os músculos internos e tensos. Tensão no             

chão. Atenção. Precisamos estar atentos para nos contradizer. 
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2. Encontro com o Vazio  

 

A forma como falamos sobre o vazio pode-nos sugerir um caminho para sua             

interpretação, porque existe diferença entre ser Vazio e estar Vazio. Estar Vazio            

sugere uma situação de possível movimento, um ocupar e desocupar, um estado            

temporário, uma ação que atinge esse grau de ausência, ou que pode ser seguida              

por um preenchimento. Ser Vazio exprime uma realidade habitual, algo mais           

consistente e não modulável, como uma linha contínua de existência. Assumimos           

para este diálogo a noção de estar Vazio, a abraçar uma impermanência do Tempo              

e do Espaço, suscetível à atividade que pode gerar mudanças através dessa            

possibilidade aberta.  

 

2.1 Espaço (i)limitado 

 

Ao pensar em Espaço Vazio, é preciso refletir sobre a comunicação simbólica            

da costura destas palavras. O espaço pode ser territorial, relacionado aos limites            

geográficos e aos acordos de fronteiras; filosófico, entendido como um pensamento           

e relacionado a valores éticos e morais e à nossa relação com a própria existência;               

de análise social, quando críticos atribuem vazio como um sentimento,          

comportamento ou adjetivo aplicados ao ser humano. Apenas nessas três          

perspectivas do termo “Espaço Vazio”, encontramos caminhos bastante distintos         

dialogantes e reconhecemos que existem muitas categorias a mais para se pensar.  

Wittgenstein (1991), na segunda fase de seu percurso filosófico, reconhece a           4

linguagem como um jogo de acordos que adquire significado no uso social. O             

sentido da palavra acontece entre os sujeitos que a ativam. A partir disso, a              

compreensão do que é um espaço vazio não pode ser de apenas um sentido, pois é                

dependente da relação a qual é estabelecido. O mesmo termo linguístico pode ser             

reconhecido com significados diferentes, ocupando inúmeras possibilidades. 

Refletindo sobre o no uso social de um espaço, há uma percepção daquilo             

que está dentro e daquilo que está fora. “A constituição de um espaço está em               

4 Nascimento e morte: 1889 - 1951 (62 anos). Filósofo austríaco, naturalizado britânico, cujo 
pensamento de maior interesse para esta pesquisa é sobre o estudo do Jogo de Linguagem.  
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compor a convivência inevitável entre o sincrônico instituído e o desvio contrastante”            

(Medeiros & Monteiro, 2007: 91). Essas duas partes que compõem esta noção de             

espaço podem ser compreendidas por uma delimitação exposta através de cores,           

luzes, formatos, texturas, objetos, sinalizações, alturas diferentes de superfícies,         

marcações distintas. De modo geral, algo que os sentidos possam captar, para a             

diferenciação entre ambientes e, portanto, a compreensão dos limites espaciais.          

Esses limites são acordos que estabelecemos para utilizar o espaço.  

“O espaço pressupõe uma delimitação, uma fronteira entre o que pertence e o             

não pertencimento” (Medeiros & Monteiro, 2007: 91). A periferia, neste sentido,           

ainda segundo as mesmas autoras, é como um termômetro, um medidor que            

sinaliza o limite daquilo que começa e termina. O espaço, então, pode ser uma área               

com extensão delimitada, visível, que contém algo ou não. O conter é também uma              

caracterização que diferencia os ambientes, pode repartir o espaço: o que contém            

algo versus o que não contém algo.  

 
Figura 1: Desenho sobre poema, Poema sobre desenho - Diário de pesquisa interativa 
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As diferenças entre espaços, os limites entre uns e outros, podem ser dadas             

pelo conter. Não existe uma parede de tijolos na ilustração acima, que sinalize que              

esta imagem é representada por dois espaços. Contudo, as disposições das           

“caixas”, representadas por sólidas geometrias, podem gerar esta interpretação. A          

partir do espaço que contém e o espaço que não contém os objetos, é possível               

interpretar que a imagem tem dois espaços: um vazio e um cheio. A interrupção da               

linha preta, na altura direita do retângulo, também permite a interpretação de um             

espaço vazio, um espaço que não contém tinta, uma pausa na continuidade. Essas             

relações que ocupam ou desocupam uma superfície, como o papel, podem servir            

para o entendimento espacial.  

Ao relacionarmos espaço à geometria ou à arquitetura, associamos o termo à            

construção de uma estrutura, com um aspecto formal. Essa estratégia existe           

também nas atividades performativas. Contudo, o espaço não necessariamente         

possui limites tangíveis. Existe espaço que se metamorfoseia, que é particular, que é             

triste, que é engraçado, que é irrelevante ou significativo, que, em outras palavras, é              

interior e subjetivo. Patrice Pavis (2005), ao categorizar espaço, define um conjunto            

de possibilidades tangíveis e intangíveis, cujos destaques para este estudo são o            

lúdico/gestual e o cenográfico.  

 
Figura 2: Esquema espacial 
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O espaço lúdico/gestual, conforme afirma Pavis (2005), é aquele gerado pela           

movimentação do/da artista, construído durante a apresentação, dilatando-se e         

preenchendo o ambiente. Contudo, acrescentando à ideia deste autor, este espaço           

lúdico/gestual pode ser formado tanto pelo performer, quanto pelo público-performer,          

que também se locomove. E, assim, também gera um desenho de movimentação no             

espaço, criado durante a performance. 

 
Figura 3: Público também é performance 

 

 

A locomoção do corpo é formada conforme a estrutura do ambiente e os             

acordos entre aqueles que ali estão presentes. As regras de comportamento são            

sugeridas, por exemplo, através do posicionamento de elementos físicos, adereços,          

móveis, marcações de limites no chão, direcionamentos de luz. De acordo com a             

convenção de conduta estipulada e o formato da área compartilhada, varia a            

movimentação do público-performer. Um espaço de tamanho diferente, ou com          

objetos no caminho, colunas, paredes, degraus, gera outro tipo de movimentação e            

adaptação do corpo. Cada espaço e contexto geram possibilidades de movimentos           

diferentes. O espaço também concebe, modula, o movimento e pressupõe alguns           

comportamentos.  
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O espaço dos bastidores geralmente é oculto ao público, através da limitação            

do acesso, oferece mais privacidade para a preparação do performer. Permite           

guardar os pertences, fazer trocas de figurinos, aquecimento vocal e alongamento           

do corpo, leituras, entre outros processos de preparo do corpo e da ação artística.              

Os bastidores são um exemplo sobre aquilo que não é visto, mas que é parte do                

processo performático. Para o performer, é parte da sua relação com o espaço.             

Olhar para a importância dos bastidores é olhar para os caminhos de uma             

performance. Assim, considera-se que o processo é tão artístico quanto a obra que             

se torna pública.  

O espaço cenográfico, a partir das ideias de Pavis (2005), é uma relação             

entre os espaços ocupados pelo performer e pelo público-performer, o espaço           

partilhado entre ambos. Nessa partilha, presença é troca, os corpos transmitem           

atmosferas entre si e influenciam a atmosfera do ambiente. Essa relação dos            

espaços e o envolvimento de um com outro, a resultar em novos espaços, contribui              

para a ideia de que vários podem formar um só e vice-versa: estruturas de              

correlação. Para além dessas conexões, diferentes perspectivas assimilam        

diferentes funções e sensações espaciais. Corpo e espaço se relacionam, mesmo           

quando essa relação não é igual para todos os corpos. 

A perspectiva também contribui para a experiência da obra, mas a disposição            

dos artistas e do público não garante uma postura rigorosa quanto ao papel de cada               

um. “O espaço performativo abre possibilidades, mas não estabelece a maneira de            

as explorar e concretizar. Além disso, pode ser utilizado de modos não previstos             

nem planificados” (Fischer-Lichte, 2019: 252). As separações de um local          

performativo podem sugerir, mas não impor comportamentos. Se o         

público-performer deve ou não ficar em silêncio; se o/a artista irá, ou não, percorrer              

outros espaços além do pré-entendido; a interatividade e a manifestação desses           

corpos não é controlada pelo espaço, ele não impõe essas decisões. O espaço             

sugere comportamentos, mas a maneira como é usufruído é flexível e possível em             

diferentes direções.  

Talvez a própria exploração do espaço se preocupe mais com a sua            

definição, do que ele próprio, melhor definido a partir de um contexto. A             

compreensão de um espaço - o que ele é - está também relacionada ao seu uso -                 
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para que ele serve. Entender como ele será utilizado permite direcionar para            

determinadas características, de acordo com esse uso, ou aprofundar a concepção           

desse espaço. Por exemplo, se uma performance está relacionada à sombra com            

luz natural, o/a performer vai direcionar o seu entendimento do espaço para as             

condições de incidência solar. E irá definir o ambiente utilizado com o critério das              

condições de energia do Sol. Em outras circunstâncias, no mesmo espaço, se outra             

performance está voltada para a interação com o público transeunte, esse lugar será             

definido com outros critérios. Pode ser definido como um espaço com bastante fluxo             

de pessoas. No primeiro exemplo, não é tão relevante para a performance se há ou               

não muitas pessoas neste espaço. Já no segundo, é essencial que haja um fluxo e               

isso faz parte da sua definição, mas poderá não interessar tanto a incidência solar.  

O espaço não é estagnado na sua definição, somado aos afetos e ao             

movimento do corpo, ele é ampliado. Essa movimentação parte de atitudes que            

constroem e destroem uma linguagem corporal, e, por consequência, a atmosfera de            

um ambiente. Enquanto prática performática, o espaço equivale-se a lugar. E,           

apreciado com ritmo de transição, “o lugar visto como evento, não é contido, mas              

contingente, está sempre em expansão em todas as direções e tempos,           

traduzindo-se pelo vir-a-ser poético do imaginário” (Medeiros e Monteiro, 2007: 25).           

Os movimentos abstratos - do imaginário ou do subjetivo - são tão relevantes quanto              

os físicos, para a consciência do espaço. Esta abstração tem uma particularidade de             

tempo, uma individualidade e uma aptidão à mutação. 

 
O tempo, esteja ele onde estiver, seja ele o tempo da física, da sociologia, da               
história, do mito, da ação dramática, da performance, da profecia, do milênio,            
da festa, sempre traz a marca da instabilidade, porque é sujeito e objeto de              
infinitos recortes. (Medeiros, Monteiro & Matsumoto, 2007: 90) 
 

O afeto, além de emoção e espaço abstrato, é também efeito, ação. A partir              

de Spinoza (2009), entendemos aquilo que afeta como aquilo que nos move, seja             5

considerado bom ou ruim. O afeto modifica a ânima e o corpo. E não ocupa só a                 

imagem de ternura ou de carinho. “Por afeto compreendo as afecções do corpo,             

pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada,             

5 Nascimento e morte: 1632 - 1677 (44 anos). Filósofo holandês que estudou a relação das afecções 
enquanto impactos de movimentação do ser humano. 
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e, ao mesmo tempo, as idéias dessas afecções” (Spinoza, 2009: 163). Um            

acontecimento pode alterar uma intenção, pode expandir ou reduzir a potência de            

uma ação. O que está ao nosso redor nos afeta. Esses impactos não são estáticos,               

mas envolvidos pelo tempo da passagem, pela troca, de forma rotativa. Temos            

consciência de afetos e a consciência é plástica, se envolve a situações, se adapta.              

Nesse sentido, associado aos estudos da fenomenologia, a consciência é relativa à            

temporalidade, porque cada tempo apresenta um imaginário de afecções.  

 
Figura 4: Fluxo afetivo no tempo

 

 

Estamos sempre sendo afetados, e, portanto, sempre em mudança de ideias,           

estados emocionais e atitudes. Essa instabilidade não provoca uma ausência de           

memórias afetivas, mas uma impermanência. O mundo é compreendido através da           

sensibilidade. Merleau-Ponty (1999), considera a percepção como conhecimento,        

um modo de sentirmos o mundo. A relação sensível contribui para a autenticidade             

da percepção. Esse contato mais direto com o mundo é imediato, a partir das              
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mediações do corpo. O envolvimento prático, emocional, na primeira pessoa, faz do            

corpo um ponto de vista. A identificação do espaço, logo, é relativa. Essa percepção              

é variante de sujeito a sujeito. 

A subjetividade pode ser associada a conjuntos materiais, a partir do           

entendimento de que o espaço é vivido pelo corpo. Guattari (1992: 158), argumenta             6

que “o alcance dos espaços construídos vai então bem além de suas estruturas             

visuais e funcionais”, pois, como máquinas abstratas, podem gerar sentimentos e           

sentidos. Ainda que as sensações não sejam universais, podem ser coletivas, com            

cadeias comuns de significado. Suscetível ao afeto, há mutabilidade nessa rede           

significativa, ou seja, a subjetividade pode sofrer alterações tanto enquanto          

produção individual, quanto coletiva. 

Turner (1974), influenciado pelos estudos sobre rituais de passagem de          7

Arnold Van Gennep , definiu o estado de liminaridade como uma experiência de            8

transição. Esse espaço intermédio abre um caminho para a novidade. A           

performance, como uma experiência limiar que provoca mudanças no         

público-performer e no próprio performer, assemelha-se, mas não se iguala, à           

liminaridade dos rituais. A cerimônia e as convenções são capazes de alterar o             

status social do indivíduo ou do coletivo. A provocação desse estado mutável não é              

exclusiva a grandes interferências no espaço. “A experiência estética pode ser           

gerada não apenas por acontecimentos extraordinários, mas também pela         

percepção do que é banal” (Fischer-Lichte, 2019: 430). Essa percepção se dá pelo             

reconhecimento de uma agência de troca entre espectador e performer.  

 
A autopoiese do circuito retroactivo percepcionada, que emerge com         
manifesta evidência em todas as formas de inversão de papéis entre actores            
e espectadores, abre a todos os participantes a possibilidade de, durante o            
espetáculo, se experienciarem como sujeitos capazes de co-determinar as         

6 Nascimento e morte: 1930 - 1992 (62 anos). Félix Guattari foi um filósofo francês que estudou a                  
produção da subjetividade e a relação entre sujeito e espaço. A sua compreensão de espaço, para                
além de um local habitado diretamente por seres humanos, também envolvia-se muito com a              
natureza e outros seres vivos - uma preocupação de inter relação, e não de experiência, controle e                 
poder exclusivos do seres humanos. 
7 Nascimento e morte: 1920 - 1983 (63 anos). Victor Turner foi um antropólogo britânico que 
desenvolveu o conceito de liminaridade, a partir de rituais, experiências da vida social. 
8 Nascimento e morte: 1930 - 1992 (62 anos). Antropólogo alemão que estudou rituais culturais de                
passagem e dividiu-os em três momentos: a separação (do cotidiano), o limiar (fase de              
transformação) e a reintegração/incorporação. É nesta segunda fase de suspensão que Victor Turner             
aprofunda suas ideias sobre liminaridade. 
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acções e os comportamentos dos outros e, simultaneamente, de se          
submeter, no que respeita às próprias acções e ao próprio comportamento, à            
co-determinação dos outros - sujeitos não autónomos nem externamente         
determinados, responsáveis pelas situações que não criaram e nas quais, no           
entanto, se encontram envolvidos. (Fischer-Lichte, 2019: 396) 
 

Essa variedade de leitura sobre um espaço também se dá pelo entendimento,            

conforme o pensamento de Medeiros e Monteiro (2007), de Espaço ser uma relação,             

e não um objeto. A compreensão deste conceito se dá pela experiência criada com              

ele, o corpo gera o lugar habitado. Essa relação não existe sem Tempo, que              

também é um resultado relacional, um meio envolvente em que se transita. Na             

harmonia desta ideia, a performance não pode ser separada do Espaço, nem do             

Tempo, relacionada sempre ao caráter situacional de ambos. 

O conceito de Vazio tem variadas percepções, visíveis e invisíveis, em níveis            

de intangibilidade. A compreensão de um conceito tal como este, se dá de uma              

forma mais explícita através de uma segmentação, um filtro das áreas mais precisas             

em que se pretende trabalhar o tema. Se falarmos em vazio na perspectiva musical              

ou na perspectiva arquitetônica, assumimos diferentes noções do mesmo conceito.          

Nem todo vazio é visível e, não necessariamente, a invisibilidade é um vazio. É              

possível, por exemplo, que ele seja sonoro, não em termos de silêncio absoluto, que              

entra em uma discussão muito ampla, mas a contemplar a sensação de quietude,             

com ruídos minimizados do ambiente externo e a supressão da fala. Ou, perceptível             

através da ausência de luz, das marcas da sombra e dos gradientes de iluminação.              

O vazio pode, também, (des)ocupar uma palavra.  

 
Um monge descabelado me disse no caminho: "Eu queria construir uma           
ruína. Embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de             
fazer alguma coisa ao jeito de tapera. Alguma coisa que servisse para abrigar             
o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser            
apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato              
no beco ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser             
também de uma expressão que tenha entrado para o arcaico ou mesmo de             
uma palavra. Uma palavra que esteja sem ninguém dentro. (O olho do            
monge estava perto de ser um canto.) Continuou: digamos a palavra AMOR.            
A palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Queria            
construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas,            
como o lírio pode nascer de um monturo". E o monge se calou descabelado.              
(Manoel de Barros , sem data) 9

9 Disponível em <https://centroloyola.org.br/revista/bagagem/um-poema/58-ruina> Acesso em 25 de        
maio de 2020. Manoel de Barros (1916 - 2014, 98 anos) é meu poeta preferido, por apreciar o                  
ridículo, as coisas pequenas, pela suavidade de suas palavras sobre insetos e amanheceres. 

15 

https://centroloyola.org.br/revista/bagagem/um-poema/58-ruina


A consciência de um desejo sugere afeto. A poética do Vazio pode se perder              

porque é uma sensação incorporada, receptiva ao balanço impermanente do vento           

em que habitamos. Se perde para voltar, para ser poesia com outra afeição. O              

sumiço é um lugar comum, se dissolve da vista aquilo que não é posse. Não somos                

donos. O Vazio que desencontra, para estar em lugar algum, sugere disciplina para             

encontrá-lo. O Vazio não é um lugar comum, é sensação antídoto, transformação            

que cura. Não perdura como se fosse fácil se sentir livre. É descoberta interior com               

expansão, nascimento da terra e leveza do ar.  

Esse Vazio já não tem a ver com nó dolorido na garganta. E a água que sai                 

dos olhos nem sempre é tristeza, apenas limpeza ou alegria não contida. Emoções             

evaporam. Aceitemos a beleza da nossa fragilidade, solta e coreografada no           

improviso. A perda, o ato delicado de deixar perder, não significa estar distante de si,               

pelo contrário. Fiquemos vazios por um instante. 

Um instante  enorme. 
Um  instante menor. 

Um vazio  minucioso sobre o tempo de um (des)equilíbrio particular. 

Um espaço  tão verdadeiro quanto os nossos paradoxos. 

Um carinho tão sensível quanto algodão. 

Des conhecido tempo de coragem. 

A definição mais próxima  de vazio  talvez seja: 
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A interpretação sensível do vazio na poesia não transborda somente no           

campo subjetivo, mas pode ser parte do campo visual, como um recurso. A forma de               

escrever e desenhar a poesia visual joga com espaços vazios para sua composição,             

que possibilitam fluidez, movimento e dinamicidade. A escrita, por si só, necessita do             

vazio, pois o espaço não-preenchido contribui para a leitura. Já que se não             

tivéssemos espaços vazios, não seria possível compreender as palavras. Ou mesmo           

se os espaços fossem suprimidos,     

aleituradaspalavrasseriamaisdifícilecansativaaosnossosolhos.  

 

2.1.1 A poesia das distâncias propositais 

 

Na segunda metade do século XX, entre 1956 e 1961, o Brasil foi presidido              

por Juscelino Kubitschek. O governo do apelidado JK, conhecido pelo seu plano de             

desenvolver o país 50 anos em 5, é um período de euforia e expectativas voltadas à                

inovação. Há aumento de consumo, desenvolvimento dos meios de comunicação de           

massa e o grande destaque para Brasília, cidade que se torna a nova capital              

brasileira no dia 21 de abril de 1960 - em substituição ao Rio de Janeiro. Brasília é a                  

terceira capital do país, antecedida por Rio de Janeiro e Salvador. 

Como promessa em sua campanha eleitoral, Kubitschek comprometeu-se a         

seguir à risca a Constituição Federal de 1946, com destaque para o Art 4º do ato das                 

disposições constitucionais transitórias: “Art 4º - A Capital da União será transferida            

para o planalto central do País.” A alteração regional interessava como um forma             10

de distanciamento aos ataques marítimos do litoral e em direção ao           

desenvolvimento e à povoação do interior brasileiro. Para a prática desta transição,            

foi lançado um concurso com a finalidade de eleger o projeto ideal da capital              

Brasília, no ano de 1956, logo no primeiro ano de mandato de JK.  

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a NOVACAP, foi a responsável           

por gerenciar e coordenar o melhor projeto, o selecionado para tal progresso. Ainda             

hoje, a NOVACAP opera no Distrito Federal, como uma empresa pública que atua             

com a elaboração e a execução de projetos relacionados às áreas de Arquitetura,             

10 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm> Acesso em 11 
de março de 2020. 
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Engenharia Civil e Agronomia. A Companhia tem como missão “prestar serviços de            

engenharia urbana, promovendo o desenvolvimento e o bem estar da coletividade,           

com excelência e com responsabilidade social” . 11

Guattari (1992), ao pensar sobre a produção de subjetividade do espaço,           

envolve as problemáticas urbanas da arquitetura. O Espaço, enquanto gerador de           

afetos e estimulador de comportamentos, produzido em relação ao sujeito, é parte            

também dos problemas sociais. A arquitetura possui um discurso afetivo, gera           

subjetividades, individuais e grupais. Entender a construção de edifícios, e de todo            

planejamento urbano, enquanto atividades potenciadoras de relações, é percebê-los         

como incentivos de posturas coletivas. 

Lúcio Costa foi o urbanista vencedor do concurso de 1956, que trabalhou em             

conjunto com o arquiteto Oscar Niemeyer para planejar a cidade. “Brasília foi para             12

mim uma experiência extraordinária, vendo a cidade, que Lúcio projetou, crescer           

como uma flor no deserto naquela área vazia e solitária” (Niemeyer, 2016: 41).             

Segundo o arquiteto, a arquitetura pode ser construção de linhas poéticas, pois todo             

terreno habitado é fértil de afeições. Na geografia do solo cabe infraestrutura de             

sentimento. “Paul Valéry dizia: ‘os caminhos da poesia e da música se cruzam’. Para              

mim, os caminhos da arquitetura, da escultura e da poesia se cruzam também. Ali              

nascem as obras de arte” (Niemeyer, 2016: 15). A curva é uma linha que prefere               

dançar e Oscar Niemeyer era atraído por este ritmo livre. No seu percurso, houve              

fuga das limitações funcionalistas, do rigor inflexível. Sobre a construção dessa           

dança, os nossos afetos edificados mantêm-se em reforma, em novas coreografias,           

o tempo todo.  

Nessa época, dos anos 50, valorizava-se muito o espaço, a exploração de            

ângulos, retas e curvas. A capital Brasília foi planeada com enfoque ao transporte de              

automóveis, a pensar na facilidade de integração aos principais pontos da cidade.            

“Mas foi em Brasília que minha arquitetura se fez mais livre e rigorosa. Livre, no               

11 Disponível em 
<http://www.novacap.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/Codigo_de_Etica_Conduta_e_Integridade
.pdf> Acesso em 11 de março de 2020. 
12 Nascimento e morte: 1907 - 2012 (105 anos). Nascido no Rio de Janeiro, foi um profissional com                  
atuação política e social na arquitetura, em prol de uma arquitetura mais humana. Buscava              
considerar, no planeamento dos seus projetos, os problemas sociais, como a desigualdade de             
classes e a miséria. Niemeyer pensava além da funcionalidade, e sua sensibilidade o direcionava à               
leveza e à poética da arquitetura. 
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sentido de forma plástica; rigorosa, pela preocupação de mantê-la em perímetros           

regulares e definidos” (Niemeyer, 2016: 39). A cidade deveria caber nos           

enquadramentos de uma região adequada para morar, trabalhar, cultivar o corpo e o             

espírito, e transitar. Múltiplo céu azul no charme da adaptação, simetria que se             

comunica.  

É nesse cenário que o Concretismo surge na literatura brasileira. Ele se            

manifesta dentro do movimento modernista, um período de libertação estética e de            

inovações, de 1922 até 1960 ou 1980 - o fim é variante conforme diferentes              

pesquisadores. O Modernismo Brasileiro foi dividido em 3 fases, e é na terceira fase,              

iniciada em 1940, que nasce o Concretismo. O ritmo da metacomunicação verbal e             

não-verbal da poesia concreta explora as palavras através do espaço gráfico e do             

aproveitamento dos espaços em branco. A estrutura e a apresentação visual do            

poema passam a importar tanto quanto o conteúdo. A mensagem do poema é             

também lida pela forma que ele está disposto a formar uma estrutura-conteúdo. O             

poema concreto é o entendimento estético do poema. Essa ideia de poema-objeto            

surge através dos irmãos Haroldo e Augusto de Campos, e Décio Pignatari.  

Na visão de Haroldo de Campos (1 929 - 2003, 73 anos), a poesia transmuta              

no tempo e é valorizada em detalhes, na manipulação das palavras e letras, a criar               

paradoxos e metáforas. A poesia é um entusiasmo em encontro à revolução. Em             

uma entrevista divulgada na revista Caliban, Haroldo responde sobre como é fazer            

poesia em um país em que quase ninguém lê: 

 
É aquilo que se poderia chamar: o princípio esperança. Faz-se a poesia em             
um país em que a maioria não lê; e não lê por duas razões: porque faltam                
duas reformas fundamentais, uma de melhor e mais justa de distribuição de            
renda e outra agrária, mas para valer. Quando isso acontecer, sem dúvida,            
os auditórios aumentarão. E é esperando esses melhores tempos e          
semeando para aqueles que hoje podem contribuir para isso, que alguém faz            
poesia. A esperança, como dizia Walter Benjamin, existe por causa dos           
desesperados. (Campos, 1995, apud Maciel, 2017) 

 

Assim como a esperança q ue nasce e morre constantemente, as palavras           

renascem em seus significados. É natural que a luz do pôr do Sol seja diferente a                

cada experiência. Também as águas do mar não permanecem, com ou sem ondas,             

liquidam a sua própria liquidez.  
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Figura 5: Poema “nascemorre”, 1965, Haroldo de Campos 

 
 

Irmão de Haroldo, Augusto de Campos, nascido em 1931, também acreditava           

na palavra como uma potência de experiências, não sendo uma matéria indiferente.            

Seu apreço pela invenção e a inovação, alinhados às inquietações relacionadas à            

política brasileira de desigualdade social, eram, e ainda são, facilmente          

reconhecidos no seu trabalho.  
 

Figura 6: Poema “Lixo Luxo”, 1965, Augusto de Campos 

 

 

O poema “Lixo Luxo”, de Augusto de Campos, pode ser interpretado de            

diferentes maneiras, a partir destas duas palavras. A própria sonoridade das           

palavras chiam com eco , como o incômodo do acúmulo de um dos maiores             13

impactos do luxo: o lixo, tanto associado a resíduos materiais, quanto a realidades             

de famílias que se alimentam da sujeira de uma classe que ocupa um espaço mais               

13 Experiência sonora disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=yM8h9Ak5_tw > Acesso em 
24 de junho de 2020. 
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privilegiado na hierarquia social. Reparemos no acúmulo infindável do luxo ou nas            

injustiças que são fortalecidas em algum conforto. Não seria o luxo, descartável? O             

que ocupa a realidade da miséria é um espaço cheio de desejos luxuosos, próximos              

apenas do próprio umbigo. Lixo é quase o mesmo ideograma de luxo, só que tem               

vogal de exclamação virada de cabeça para baixo. Enquanto Luxo, tem vogal de             

boca curvada, sorriso despreocupado. 

Alinhado aos pensamentos dos irmãos Campos, e também fundador do          

movimento Concretista, Décio Pignatari (1927 - 2012, 85 anos) en tende arte como            

crítica e comunicação como comportamento. Sua formação em Comunicação Social          

aprofunda o seu interesse na palavra, nos signos e nas relações sociais. No poema              

“Beba Coca Cola”, a composição das palavras aponta para críticas ao consumo e             

aos efeitos do consumo da bebida, que não representa somente o líquido ingerido.  
 

Figura 7: Poema “Beba Coca Cola”, 1957, Décio Pignatari 

 

 

Os pioneiros do concretismo dos anos 50 estimularam outros escritores          

brasileiros, co mo Paulo Leminski (1944 - 1989, 44 anos), poliglota interessado pelas            

ciências humanas, influenciado pelo Japão e pelo Zen Budismo. O Zen é definido             

por Rivière (1979: 143) como “escola japonesa do budismo, na qual a meditação e a               

contemplação desempenham um papel importante”. A poesia cotidiana de Leminski          

(2016) desmancha sussurros, acolhendo trocadilhos em frases comuns do         

conhecimento popular. A faixa preta de caratê de Leminski facilmente poderia ser            

atribuída à sua escrita de golpes poéticos.  
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Figura 8: Poema sobre a pétala, 1983, Paulo Leminski 

 

 

Nesta flor acima, sem caule, os espaços não preenchidos em tinta simulam o             

caminhar das pétalas. No tempo que parte o vento, há mais possibilidades nas             

palavras. É possível desenhar o conceito de um poema com a grafite dos nossos              

afetos, ou mesmo cantar com as nossas mãos o ritmo das estrofes. O vazio nos               

poemas é manifestação de um tempo, um recorte infinito, que brinca em diferentes             

velocidades.  

A aceleração modifica a mensagem porque é moviment(ação). Na poesia do           

artista múltiplo Arnaldo Antunes, nascido em 1960, da mesma geração de Leminski,            

podemos sentir outros efeitos que o vazio e a posição das palavras proporcionam.             

Seu trabalho também aborda críticas políticas e sociais, relacionadas ao território           

brasileiro, entre existências e resistências. Essas outras pe rspectivas talvez         

interessem à vida que podemos ler.  
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Figura 9: Poema “Ávida”, 1997, Arnaldo Antunes 

 

 

 

Figura 10: Poema que se “Lê/Vê”, sem data, Arnaldo Antunes 

 
. 

Próximo à corrente concretista, também com uma poesia visual, a construção           

do poeta surrealista português Alexandre O’Neill (1924 - 1986, 61 anos), sobre            

opressão, permite sentir a palavra oprimida, encurralada, sem espaço. A supressão           

das letras causa esse efeito visual. “Quando a tensão é indesejável, evitam-se as              

oclusões; e uma vez que toda superposição produz complicação estrutural, em           
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níveis iniciais de concepção visual os objetos são tipicamente alinhados no plano,            

sem interferência mútua” (Arnheim, 2005: 242). A compressão é uma das           

responsáveis pela sensação de pressão, no desejo do escritor de transmitir uma            

tensão. 

 
Figura 11: Poema “Opressão”, sem data, Alexandre O’Neill 

 

 

A palavra ‘opção’ está invertida e mais distante das outras letras, na linha final              

da imagem-poema, ou poema-imagem. O contrário de poder optar pode se           

relacionar tanto com uma opção de oprimir, quanto àquilo que escapa da opressão,             

a liberdade. Há liberdade de expressão e visibilidade da palavra quando a opção             

está presente. E no auge da sensação de oprimido, tudo que se almeja é retroceder,               

rebobinar ao espaço de liberdade, ou mover-se em direção a ele. Nos aproximamos             

da compreensão deste poema quando o contextualizamos na história, criado em           

época de regime ditatorial em Portugal. 
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Figura 12: Poema “Schweigen” (língua alemã), 1954, Eugen Gomringer 

 

 

Figura 13: Poema “Silêncio” (tradução em português), 1954, Eugen Gomringer 

 

 

Eugen Gomringer, poeta nascido em 1925, na Bolívia e naturalizado na           

Suíça, foi um dos pioneiros da poesia concreta na Alemanha, na década de 50. No               

seu poema acima, podemos interpretar a intenção de captar ou redigir o silêncio. É              

como se o silêncio se fizesse ali, quase como um retrato fotográfico. A leitura em voz                

alta traz uma experiência diferente, um tempo de respiro, um espaço-tempo para            

certa ausência sonora. É compreensível que, na poesia visual, existam outros           

elementos, ou recursos, além do vazio, que contribuem para a transmissão de uma             

mensagem. Como a repetição, o eco, o tamanho das fontes, as fontes em si, a               

ordem em que as palavras estão dispostas e o espaço que ocupam - seja impresso               

ou não. E mesmo na escrita, é possível pensar os paradoxos entre vazio e cheio.  
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Figura 14: Poema sobre o vazio agudo, 1983, Paulo Leminski  

   
 

A poesia, então, consegue falar sobre o vazio ou mesmo usá-lo. Os espaços             

vazios da poesia concreta são tão intencionais quanto suas vogais e consoantes. O             

vazio poético, pode ser apresentado tanto através do sentido da palavra, quanto em             

forma visual. A liberdade entre as letras e a valorização dos espaços não-ocupados             

na impressão poética geram possibilidades expressivas. O poema-objeto da poesia          

concreta permite pensar o Vazio na sensação poética dos nossos afetos disponíveis. 

 

2.2 Ma(r): ar. 

 
“O oleiro faz um vaso, manipulando a argila, 
mas é o oco do vaso que lhe dá utilidade. 
Paredes são massas com portas e janelas, 
mas somente o vácuo entre as massas lhes 
dá utilidade.”  (Lao-Tse, 1985: 46). 14

 
“É sempre bom lembrar 
Que um copo vazio 

14 Trecho de um aforismo de Tao Te King, livro que revela a sabedoria da filosofia chinesa de Lao-Tse. 
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Está cheio de ar” 
(Gil , 1974) 15

 
O conceito oriental Ma (間) está relacionado ao conceito do vazio, sobre o             

“entre-espaço”, “espaço intermediário” e “intervalo” (Okano, 2013). Um espaço de          

contradição e simultaneidade, disponível ao acontecimento. Distante de uma lógica          

dual, para ser o intermédio. A própria definição no Ocidente é difícil de ser              

consolidada. O caractere ideogramático que representa o Ma é formado por uma            

associação entre portão (門) e sol (日), onde podemos entender que é possível ver o               

sol através do espaço vazio entre o portão. Essa visão valorizada do sol e o caminho                

representado para vê-lo podem ser analisados como uma prova da importância do            

vazio e também da natureza. 

 
Figura 15: Ideograma de Ma 

 
O Ma, enquanto possibilidade, associa-se ao “vazio”, que, distinto de          
uma concepção ocidental cujo significado é o nada, é visto como algo            
do nível da potencialidade, que tudo pode conter, e, portanto, da           
possibilidade de geração do novo. É, por conseguinte, o vazio da           
disponibilidade de nascimento de algo novo e não da ausência e da            
morte. (Okano, 2013: 155) 

 
 

Se imaginarmos que estamos caminhando, numa retilínea, e ficamos em          

frente a uma parede, essa caminhada é interrompida porque deixa de existir um             

vazio, passando a existir uma obstrução, ou um limite. “O dao 道 (caminho) é              

associado, no taoísmo, com o vazio, ora como representação da origem, ora como             

manifestação do vazio” (Okano, 2013: 152). Os chãos que percorremos são espaços            

15 Trecho da canção do músico brasileiro Gilberto Gil, intitulada “Copo Vazio”. 
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disponíveis à locomoção do nosso corpo. O caminho é um Espaço Vazio. Na própria              

linguagem japonesa, as concepções de Espaço e Tempo abraçam esse sentido de            

múltiplas possibilidades: 

 

空 ＋ 間 (vazio, céu + Ma) ＝ 空間 Espaço  

時＋間 (momento, hora + Ma) ＝ 時間 Tempo 

 

O estender do Tempo na caminhada, a demora, pode ser uma desconexão            

exterior e, simultaneamente, uma reconexão interior. Com esse espaço de tempo,           

na lentidão, é possível refletir, sentir, deixar-se ir. E, por isso, essas distâncias             

temporais tornam-se contemplativas. Vazio é possibilidade de passagem,        

flexibilidade, liberdade de um caminho.  

Alan Watts (1915 - 1973, 58 anos) foi um filósofo britânico do século XX que               

abordou teorias orientais no Ocidente, cujo objetivo não era especificamente          

converter seus espectadores a uma filosofia de vida, mas preocupar-se com a            

partilha do seu ponto de vista. Ele apresenta, entre outras ideias, a teoria de que               

somos viciados em pensamentos e ocupamos nossa mente para evitarmos o           

momento sozinho com ela. Ele abarca reflexões como o porquê de estar sozinho             

com nossos pensamentos é tão desconfortável ou mesmo assustador quando “nada           

é mais fértil que o vazio” (Watts, s.d ). E justamente devido à fertilidade no turbilhão               16

do nosso consciente, estar a sós com nosso universo particular é profundamente            

íntimo.  

Podemos pensar então, a partir dessas concepções orientais, no Vazio como           

uma manifestação contemplativa, pertencente e necessária à natureza. É também a           

valorização de um processo, e não necessariamente de uma partida ou de uma             

chegada. Sua apreciação vai ao encontro da própria realidade do ser humano, a um              

espaço-tempo de autoconhecimento e verdade múltipla.  

 

2.3 Corpo e o movimento do Corpo 

 

16 Disponível em <http://despertarcoletivo.com/alan-watts/> Acesso em 20 de janeiro de 2019. 
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O sentido de Corpo pode associar-se a diferentes atribuições, de unidade           

orgânica ou inorgânica, à ideia de coletivo, grupo; noções relacionadas à Física,            

Anatomia, Astronomia, ao Direito, entre outros campos. Para o desenvolvimento          

desta dissertação, interessa o Corpo enquanto sujeito humano, o corpo singular de            

uma pessoa. No enquadramento da pesquisa, mais precisamente, o corpo          

performático, o corpo vivo e presente. Em outras palavras, o corpo humano, ao vivo,              

que é agente dos processos criativos.  

Soares (2006: 74) define o corpo como “uma presença que tem consistência            

e fisicalidade, massividade; ocupa um espaço determinado e possui uma visibilidade           

própria.” Para a definição do eu, o corpo é imprescindível, porém não é o único               

componente. Existe um “algo a mais” que também é formador crucial de uma             

pessoa. Esta outra parte poderia ser chamada de ânima ou espírito. Pessoa, então,             

equivale ao encontro de corpo e espírito. E ainda segundo Soares (2006: 72), “por              

esta razão, a antropologia filosófica prefere empregar o termo de ‘corporeidade’ em            

vez de ‘corpo’: isto exprime com mais força a unidade corpóreo-espiritual da            

pessoa.”  

A indicação dessa subjetividade nos seres humanos é a ideia de que            

ultrapassamos as noções de existência relacionadas apenas a peso, órgãos e           

estrutura física. A noção de corporeidade mescla a expressão, enquanto movimento           

do corpo, e a sensibilidade, enquanto existência de “algo além”. Essa presença            

imaterial do sensível sugere individualidades. Em conformidade com Soares (2006),          

a liberdade pessoal pode ser entendida como a liberdade do próprio corpo dentro             

dos seus limites. São os limites do corpo, enquanto tecido e massa, que permitem a               

proteção daquilo que é íntimo. Isso permite individualidade e identidades pessoais,           

já que possibilita guardar o privado. “A proteção que nos empresta o corpo próprio é               

a medida do nosso limite: porque somos seres limitados, não há uma transparência             

total, mas é essa não transparência que possibilita a construção e manutenção da             

subjetividade” (Soares, 2006: 36).  

Os gestos, como explica Gil (2001), podem ser considerados tipos de           

movimentos. O gesto enquanto movimento do corpo não é livre, justamente pelas            

limitações do corpo. Porém, é considerado, de acordo com o mesmo autor, um             

movimento no qual se articula uma liberdade. Essa ação não permite,           
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necessariamente, que o seu observador, decifre a liberdade exposta. Ao          

entendermos que emoções são expressas através de gestos e que a corporeidade            

pode ser encarada como um leque de sensibilidades incorporadas, podemos          

relacioná-las. Como defende Soares (2006), a corporeidade é a ação e o sentir do              

ser humano. O gesto sensível ou sentimental é, assim, uma prova da corporeidade. 

 
Na percepção empática, não vemos apenas corpos, mas vemos neles um           
significado, porque cada gesto não é opaco, mas reflete um eu, uma pessoa.             
[...] Dar valor aos gestos, às palavras, é prova da sensibilidade de quem             
compreende que a corporeidade é o meio da relação pessoal com os outros             
(Soares, 2006: 78). 
 

O corpo do performer move-se construindo e transformando o espaço a sua            

volta. Gil (2001: 58) considera o espaço do corpo como “a pele que se prolonga no                

espaço, a pele tornada espaço”. Essa modificação do ambiente é dinamizada em            

trocas, ações e reações, um conjunto de corpo e espaço que se reflete e se compõe.                

“Se o espaço do corpo se dilatar, por exemplo, a dilatação atingirá o corpo e o seu                 

interior” (Gil, 2001: 65). O performer aceita o imprevisível, lida com o momento e              

interage com outros corpos, do público-performer. O corpo, nesse caso, pode não            

tocar fisicamente nos outros corpos e objetos, mas gera uma simbiose, uma            

associação recíproca. 

E o movimento existe mesmo quando não é visível exteriormente, porque a            

intenção de movimento, por exemplo, já é um movimento, um estado interior no qual              

podemos identificar microgestos. O corpo já está em movimento antes da locomoção            

visível, seja “o movimento dos órgãos; movimento tensional que o mantém em vida;             

movimento do cérebro e dos pensamentos” (Gil, 2001: 93). Quando uma pessoa            

está em pé, isso não significa que ela não está em movimento. O equilíbrio tensional               

do corpo é possibilitado com os movimentos em torno de um eixo, mas invisíveis a               

olho nu. 

Já o deslocamento, a translocação do sujeito, é uma das formas que fala             

sobre a ocupação e não-ocupação de um ambiente, e assim proporciona uma            

transformação tanto do corpo, quanto do espaço. “O movimento no espaço é como             

uma linguagem, uma linguagem própria. Certos arrangements célebres às vezes          17

17 Tradução livre: combinações. 

31 



dizem mais do que o texto diz” (Stein, 2016: 109). Como uma coreografia, o gesto               

físico do corpo pode comunicar através das expressões do movimento. E essa            

comunicação na arte performática não parte da necessidade de entender, mas           

provoca o sentir. 

Ao pensar em Corpo, também são associadas a voz e a ausência do seu              

som. “Por corpo, também entende-se voz. A voz permite ao corpo alcançar um             

espaço sem um movimento de translação: modo de encurtar distância e se            

aproximar” (Soares, 2006: 80). Tom, alcance, pronúncia, escolha das palavras, ou           

sonoridades, também tornam a voz uma experimentação subjetiva, particular. Assim          

como a voz libera, ou é, um estado, ou sentimento, o silêncio também. Ambos são               

comunicação e relacionamento com o mundo. Uma ação silenciosa é também uma            

ação comunicante. E o Silêncio não é percebido apenas no canal auditivo, ele pode              

ser sentido outras partes do corpo.  

Há diversos métodos orientais que trabalham aprendizados do corpo a partir           

de técnicas de respiração e reorganização da postura corporal, na busca de um             

estado de equilíbrio. Interessada em aprofundar-me nos conhecimentos orientais, de          

maio a julho de 2019, realizei uma formação de teatro para adultos na ENTREtanto              

TEATRO, ministrada por Junior Sampaio, cujo enfoque era trabalhar a poética do            

equilíbrio através do método Kum Nye na criação artística. “O Kum Nye é um              18

sistema de medicina tibetana que envolve técnicas de relaxamento, através da           

automassagem, meditação, mantras, exercícios de respiração e movimentos subtis”         

(Sampaio, 2017: 25).  

No curso, a liberação de sons do corpo é entendida como onomatopeias            

espontâneas, que não imitam um gesto, mas são parte do próprio gesto: os sons do               

bocejo; as vogais esticadas, em alívio, ao alongar um músculo; os sons do             

movimento da língua e dos lábios; a expiração, solta com as consoantes “f”, “s”, “x” e                

“z”. Diversos sons do corpo fizeram parte dos exercícios para a propulsão de             

relaxamento, equilíbrio e disponibilidade. Assim como o silêncio, que, na prática do            

Kum Nye, é um dos atos que impulsionam a conscientização do corpo e a precisão               

18 Cito este sistema de medicina tibetana pois é a minha maior proximidade prática aos ensinamentos                
orientais. 
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do movimento. É sensorialmente nítida a mudança do estado corporal antes - O             

Estado Quotidiano - e depois da meditação - O Estado Kum Nye. 

 
Kum significa corpo, existência, a maneira de corporificar-se. Nye significa          
massagem ou interação. Em tibetano, lu significa o nosso corpo comum; Ku            
corpo mais elevado, mais sutil. No Kum Nye ativamos o nosso corpo mais             
elevado - ku estimulando os sentimentos que é nye. (Tulku, 1993: 19, apud             
Sampaio, 2017: 25) 
 

Dentro dos ensinamentos budistas sobre corpo e mente, a falta de           

julgamento, a fuga das classificações daquilo que é bom ou mau, é uma             

compreensão libertadora para atingir esse estado corporal sereno e equilibrado.          

Essa distância do ego e da autocrítica permite um certo vazio para a criação              

artística, um estado de abertura em corporeidade.  

 

2.3.1 Do gesto à delicadeza do Vazio 

 

O Vazio parte de um encontro de reflexão filosófica. Relaciona-se com o            

corpo, envolve-se com os gestos, é Silêncio e Som. Pode ser um espaço meditativo              

que permite o autoconhecimento. Seja na subjetividade filosófica, ou na geometria           

palpável e habitável dos conhecimentos físicos, o Vazio envolve-se em um Espaço e             

em um Tempo, em um aqui e um agora que perduram a modificar-se.  

O movimento do corpo humano provoca o ocupar e o desocupar do espaço             

vazio - um espaço em constante transformação, uma realidade flexível, maleável,           

plástica, líquida e gasosa. O Vazio é um espaço que permite deslocar corpo e              

objeto, e o ritmo dessa ação é relativo a um contexto ou intenção. O gesto sutil é                 

objeto de investigação desta pesquisa, mas não o único capaz de transformar o             

Espaço e relacionar-se com o Vazio.  

Quando um gesto é realizado com sutileza, o movimento delicado envolve-se           

com o Vazio porque abraça um desacelerar que não tem pressa. Sobre os             

movimentos subtis no Kum Nye, “a delicadeza com que se pratica os exercícios com              

movimentos permite que o ator perceba onde e como eles se processam” (Sampaio,             

2017: 38). O desacelerar do tempo e a suavização da força é uma fonte de               

expressão com um respiro mais lento, um gesto com mais ar e equilíbrio, contra a               
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corrente agitada - comum no cotidiano - que não deixa espaço para pausas,             

contemplações ou autoanálises. 

A delicadeza no gesto é um zelo, é uma forma de afeição com o movimento.               

É preciso estar disponível para esse afeto, estar em predisposição e abertura para o              

gesto delicado. Delicadeza é sinônimo de gentileza. A delicadeza promove um efeito            

de afeto, como um auto-convite do corpo. Ao expor um gesto delicado, abre-se uma              

janela para que essa delicadeza ecoe, como uma chamada para a pausa, um             

convite para parar e ser mais lento, mais leve.  

A delicadeza não foge da precisão, pelo contrário, tem cautela e atenção            

minuciosa. Por outro lado, pode ser frágil, pelo seu cariz instável. E a fragilidade              

sugere o que não é fixo e o que muda facilmente. O gesto delicado, quando               

apresenta essa instabilidade e susceptibilidade à mudança, motiva a flexibilização          

de um espaço, que não é finito, nem acabado. O delicado, ou o frágil, pode               

transformar-se. A delicadeza no gesto não precisa romper com a precisão, mas            

permite a transformação.  

O Vazio - um caminho com janelas abertas e muitos encontros prováveis,            

imprevisíveis, circunstanciais, longos e curtos - faz parte da delicadeza, ou da            

minúcia do gesto. Um corpo disponível nesse Vazio, aos espaços possíveis que            

pode ocupar, tem abertura para a instabilidade do presente. Um corpo delicado e             

predisposto está mais propício ao afeto com o espaço, em que ele age e cria. No                

ritmo suave, o gesto que é lento valoriza mais o processo do que a definição do                

movimento, ou o seu acabamento. Um gesto delicado é uma atenção ao processo,             

ao ato de movimentar-se. Um gesto acelerado, ou bruto, sugere uma outra relação             

com o Tempo, pode ser pressa, impaciência, interesse no objeto final. Vazio é             

permissão de processo, é liberdade de manifestação em um Tempo que não corre. 
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Figura 16: Possíveis relações do Vazio 

 
 

Nesse leque de perspectivas, o conceito de Vazio se torna mais íntimo e             

subjetivo. Se torna uma energia potente, mas lenta. O Vazio é uma disponibilidade e              

uma presença. Ao deparamo-nos com seus paradoxos de preencher ou não um            

espaço, sua relação com o tempo se torna mais nítida. Porque nessa dicotomia, o              

antes é o vazio, o antes do preenchimento é o estado vazio de que aqui falamos.                

Entendemos o tempo como uma coleção de experiências que podem ser           

memorizadas, recortadas e entendidas. E o tempo também tem vertentes, como o            

tempo simbólico, psicológico, narrativo, real. É possível assumi-lo como um meio           

envolvente em que se transita (Medeiros, Monteiro & Matsumoto, 2007). 

O passado é o tempo mais próximo do estado sólido, mas nem de todo              

perfeito (acabado), já que é possível reinventar e ressignificar o passado. A            

mudança não existe só no futuro ou não é possível só a partir do presente. Somos                
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um acúmulo de experiências e da compreensão destas experiências. Dispomos da           

capacidade de reativar espaços de memórias e trazer novos entendimentos de           

ações vividas. Mesmo que o Presente seja o tempo mais associado à instabilidade,             

o passado também o é. Tempo é um espaço impermanente. 

O Vazio está presente em diferentes dimensões temporais. A relação do           

Vazio com o Tempo se dá na presença da possibilidade em todos os tempos -               

passado, presente e futuro. Tempo é frágil. O Corpo Vazio é disponível,            

desapegado, leve, não consegue ser uniforme e estável, mas aberto à possibilidade.            

Reconhecer a delicadeza é também entender a nossa própria instabilidade, que é            

parte inevitável do Corpo que se relaciona com Tempo e Espaço. A estabilidade,             

física e emocional, é um anseio do ser humano - e estamos acostumados a              

procurá-la porque não a temos enquanto posse.  
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3. Perform                                                        ar 

  

Consoante as palavras apuradas no título desta dissertação, a investigação          

concentra-se na performance e no corpo humano e individual do artista, não de             

apresentações criadas e desenvolvidas por coletivos: o denominado corpo coletivo.          

Considerando a harmonia dos materiais que compõem as performances estudadas -           

cadernos, desenhos, fotografias, vídeos -, há um céu de plasticidade que se            

transforma no espaço. A própria definição de Artes Plásticas, em um entendimento            

integrado da arte, já carrega essa capacidade flexível, maleável, e, portanto,           

mutante e mutável. Os corpos, depois daqui, seguem se dilatando ao vento, em um              

ambiente que se metamorfoseia a cada gesto sutil. 

 
As Obras de Arte são expressões formalizadas plasticamente -         
pensamentos que dão origem a acções – que, pela sua autonomia e            
capacidade comunicante – sentem-se, activam sensações, podendo       
estimular a sinestesia – e após a Socialização ou o contacto com o             
Outro, se assumem como Práticas Artísticas. (Rosas, 2011: 20) 

 

Para este encontro sinestésico com o Vazio, o nosso próprio silêncio precisa            

virar poesia, como uma carta aberta para si mesmo. Toda entrega tem limites, mas              

explorá-los é ampliá-los e conhecê-los. Juntar-se é saber estar só. Sozinha e leve,             

porque os outros são somas e não oxigênio - não podemos viver sem respirar, mas               

podemos viver longe de pessoas. Um bom livro é composto por inúmeras páginas.             

Páginas sensíveis, que podem rasgar, mas perduram. Perduram porque são          

acolhidas nas nossas mãos com o gesto de cuidar. Essa proteção das palavras             

permite a duração das ideias, e as ideias só podem mudar, se são mantidas.  

A memória pode ser um segredo. O segredo pode ser contado em forma de              

movimento-gelatina. Não é necessário fingir que somos sólidos, quando sabemos da           

nossa maleabilidade. Na sexta tese de Zumthor (2007: 84) sobre a voz, o autor              

propõe que “escutar um outro é ouvir, no silêncio de si mesmo, sua voz que vem de                 

outra parte”. É nessa escuta ativa que sinto o gosto do Vazio na performance. Me               

vejo em silêncio. 
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3.1 Os silêncios próximos 

 
Um doce silêncio pairava como uma sede estendida. O silêncio          
desenhava as paredes, cobria as mesas, emoldurava os retratos. O          
silêncio esculpia os volumes, recortava as linhas, aprofundava os         
espaços. Tudo era plástico e vibrante, denso da própria realidade. O           
silêncio como um estremecer profundo percorria a casa. (Andresen,         
2013: 56) 

 

O Silêncio tem a qualidade ou capacidade de compor um espaço, tanto            

quanto uma mesa ou um retrato, porque ele é envolvente. Ele participa na criação              

de uma atmosfera, de um espaço sensorial, da sensação de um ambiente. De forma              

instável, ou seja, apto a mudar, ele mantém-se denso e profundo. Ainda que possa              

ser pausa, ele continua a percorrer e suscitar seus caminhos, que invadem objetos e              

seres. Dentro da própria realidade que co-cria, o Silêncio participa no molde de uma              

realidade. 

John Cage é um exemplo paradigmático de reflexão sobre o Silêncio e a             19

valorização da Pausa. Seu reconhecimento do presente e do ato de viver o             

momento é também uma forma de desapego ao passado e ao futuro. Suas obras              

são influenciadas pelo Zen Budismo, prática originada em países orientais. Com           

essa linha do Budismo, Cage aprende sobre vida, morte, desprendimento de           

desejos, memória, disciplina do corpo, entre outras reflexões que podem ser ligadas            

ao seu trabalho.  

De acordo com o pensamento do filósofo japonês Kitaro Nishida (1870 -            

1945), a respeito das divergências entre Ocidente e Oriente, respectivamente,          

“poderíamos dizer que um contou com a forma, o outro com a não-forma” (Nishida,              

2002: 122, apud Heller, 2008: 35). Ao estudar sobre o trabalho de John Cage, e               

interpretar os pensamentos de Nishida, Heller (2008: 35) concorda que “o que            

caracterizaria o pensamento ocidental seria o fato de se ter tomado o ser como              

fundamento da realidade, ao passo que o oriente se caracterizaria por ter tomado o              

nada como o seu”. 

Cage, influenciado pelo Zen, desprende-se do ego e do julgamento, e isso se             

reflete no seu trabalho, aberto para os sons que poderiam ser considerados            

19 Nascimento e morte: 1912 - 1992 (81 anos). Artista estadunidense com interesses sobre música,               
silêncio e filosofias orientais. 
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externos, sob uma visão rápida, mas que são partes pertencentes da experiência da             

obra. O momento em que suas obras são executadas compõe a obra. Para além              

disso, Cage reconhece a envolvência entre Som e Silêncio, que se interpenetram, e             

estabelecem uma conexão - e não um grande distanciamento. 

 
O silêncio elogiado por Cage não se opõe ao som: é-lhe co-presente, o             
envolve; esse silêncio é o Tempo (o intemporal / modo específico de            
temporalidade), o invisível, o inatual; dá-se como abertura, horizonte de          
possíveis; [...] não se mostra como coisa/substância/ente, mas antes como          
modo da ação, estilo, profundidade, aura, dimensão, verticalidade,        
densidade; [...] (Heller, 2008: 14) 

 

Para Cage (1959: 164, apud Heller, 2008: 11), “o silêncio não é acústico, é              

uma mudança da mente, uma reviravolta”. Para além da música, ele se manifesta,             

influenciado pelo artista, na literatura, na pintura, na dança e no teatro. “O que              

observamos na prática não é a ausência de uma presença, mas a presença de uma               

ausência: uma ausência que se faz ouvir” (Heller, 2008:16). E não há um interesse              

de controle. No documentário “How to get out of the Cage - A Year with John Cage”                 20

(“Como sair da gaiola - Um ano com John Cage”), realizado em 2012, o artista               

transparece que o silêncio é sobre a não intenção. Ele elucida essa ideia ao              

identificar no silêncio dois sons: o da circulação de sangue e o do sistema nervoso               

em funcionamento. Ambos incontroláveis, mas em ação. O silêncio de ouvir a si             

mesmo. 

O entusiasmo sobre John Cage nesta pesquisa se dá pela sua poetização do             

Silêncio. E também nos seus paradoxos, quando a pausa é vida e é morte. O seu                

entendimento de Silêncio, como uma duração de Tempo, aciona o encanto da            

palavra processo. A duração é o processo. E a questão dos processos serem             

irrepetíveis é o que os qualificam enquanto performance. A performance nunca é a             

mesma, pois é uma experiência de territórios sentimentais e sensoriais. Esses           

lugares são particulares dos corpos que a sentem. E então o momento em que se               

interligam na performance é único. Os silêncios de John Cage (in)quietamente serão            

saboreados com diferentes texturas, nostalgias, cores, amores e dores.  

20 A palavra “cage” significa jaula, gaiola. Logo, o título do documentário carrega uma ambiguidade.               
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=UaNGeuDuXl4> Acesso em 07 de abril de 2020. 
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Os silêncios não são controlados, mas precisam estar lá para compor a obra             

de Cage, para que permitam o surgimento de novos sons. A abertura e a              

predisposição são partes integrantes da performance. O paradoxo entre ausência e           

presença pode ser compreendido como uma simbiose: uma associação que, embora           

ligada por conceitos diferenciados, agem para a manutenção da vida e a            

reconstrução, a partir da morte, de cada um.  

Por mais que a nossa capacidade humana auditiva esteja entre 16 e 20.000             

Hertz , quando não ouvimos algum ruído, não significa que não há som. O Silêncio              21

existe e inexiste, através da percepção. O ouvir tem muitas delicadezas,           

especificações. Som e Silêncio são noções subjetivas e isso alimenta imenso os            

processos artísticos de criação. As pessoas ouvem todas de forma diferente. Isso            

também acontece com o paladar e os outros sentidos. Há sempre pontos e             

estruturas comuns, mas a singularidade e a individualidade convivem de perto com a             

universalidade, através de sutilezas de diversos âmbitos e origens. Som e Silêncio            

são leituras, ativas e sensíveis. Essa reflexão dá lugar para a experiência do             

Silêncio, para a imersão dos ruídos que compõem um espaço. O Silêncio pode ser              

uma experiência para ouvir mais e melhor. Essa capacidade de ouvir mais, pode             

referir-se tanto a ouvir melhor a si mesmo, quanto ao ambiente em que habitamos e               

aos seres aos quais estamos interligados no espaço.  

 

3.2 Os afastamentos íntimos 

 

M arina Abramovic                                               e                                                       U lay 
 

“We will meet to say goodbye” - Marina Abramovic.  

 

No documentário “The Great Wall: Lovers at the Brink ” (“A Muralha da            22

China: Amantes na beira”), dirigido por Murray Grigor, Marina Abramovic afirma: “nós            

vamos nos encontrar para dizer adeus”. Em 1988, Ulay e Marina executam “The             

21 Aqui é possível experienciar as capacidades auditivas humanas em diferentes sinais frequências: 
<https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k> Acesso em 08 de Abril de 2020. 
22 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=zaso0j9x098>. Acesso em 08 de Abril de 2020. 
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Lovers” (“Os Amantes”). Cada passo é um respeito mútuo e um enfrentamento do             

desconhecido. Caminhar sob o desconhecido é um processo de entender, enfrentar           

e matar o medo da partida. Todo afastamento, assim como toda aproximação, deve             

ter o zelo de aproximar-se de si e afastar-se do outro. O amor é uma sabedoria de                 

distâncias. Os corpos físicos também podem-se desligar. Caminhar para encontrar          

ou desencontrar é tomar cuidado, é agir delicadamente. Esse espaço de estar só,             

indo em direção ao outro, demanda um tempo tão particular e vaidoso quanto             

empático e solidário, ainda que a dor faça parte dessa caminhada. Compor essa             

performance é acolher com o corpo todo o passado de 12 anos de prática artística e                

as sementes do íntimo. Respeitemos o íntimo. Respeitemos o tempo.  

Não há muralhas que escondam ou protejam Marina e Ulay. Há perigo em ser              

o que não se sabe e por isso se é, para enfrentar seus desconhecimentos. Toda               

abstração do azul expande-se como água que não tem fim e nem forma única, é               

azul mutante. A roupa mergulha no corpo de Ulay enquanto ele tem sede. Seu corpo               

é refletido nas águas, tocado pelo verde da relva, arranhado pela areia que voa,              

inclinando-se pelas montanhas irregulares. O Sol ilumina o caminho e Ele ilumina            

todos os lados. 
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Figura 17: Recepção gráfica dos caminhos de Ulay - Diário de pesquisa interativa 

 
Figura 18: O azul de Ulay, das águas, do céu 
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Em um determinado momento, pedras manifestam-se porque Ulay não é          

bem-vindo. Atiram-lhe pedras: uma questão sobre sentimento de invasão, defesa de           

territórios, espaços, propriedades. Afinal, aquele espaço não era vazio de habitação           

humana, era lar. Existia ali um sentimento de pertença e de não pertença. Aquela              

cor invadiu sentimentos. Ulay não consegue se comunicar e ser entendido, mas os             

gestos de um, de jogar a pedra, e de outro, de afastar-se, estabelecem alguns              

sentidos daquele encontro de rejeição. 

Marina é como a pedra que é jogada para machucar, rígida, em movimento.             

Ela move-se. Ela colide. E ela resiste. Mas ela está envolta de uma rede quase               

invisível que transborda, interliga e pulsa emoções, que vibra tanto a ponto da pedra              

se mexer e alcançar diferentes distâncias. Sobre a pele, o Vermelho contorna a             

rigidez da força. E assim como Coragem não significa a ausência de medos,             

Resistência não significa a ausência de fraquezas. Marina encara as suas           

fraquezas. E é visível o seu compromisso-relação com a Arte. Em depoimento            

cedido à revista Performatus, Marina Abramovic comenta sobre esse encontro:  

 
Nós precisávamos de uma certa forma de finalização, depois dessa enorme           
distância, caminhando um na direção do outro. É muito humano. É de certa             
forma mais dramático, mais como o fim de um filme… Porque, no fim, na              
verdade você está sozinho, independentemente do que faça. (2013,         
Abramovic) 
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Figura 19: Recepção gráfica de Marina Abramovic - Diário de pesquisa interativa 

 

 

Ao longo dos anos que trabalharam juntos, de 1976 a 1988, a exposição de              

Marina e Ulay aos seus medos, fragilidades, limites do corpo e da pressão não              

visível do sentir, associam a essa dupla uma intensa investigação sobre abertura e             

presença. Essa abertura se refere tanto à entrega ao Espaço, quanto ao            

público-performer, e ao que este pode fazer com o espaço. Ainda que os trabalhos              

da dupla, ao longo destes anos, possam sugerir a palavra “dor”, no documentário             

“Ulay Interview: Under My Skin” (“Entrevista de Ulay: Debaixo da minha pele”),             23

gravado em 2017, e produzido pelo entrevistador Christian Lund, Ulay fala sobre as             

provocações físicas. O artista não considera o conceito de dor como uma ideia             

central de suas obras performativas com Marina, mas sim a urgência de provocar             

desconfortos naqueles que presenciam ou assistem a experiência. O cenário de           

23 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=3e8yXmXXNaU> Acesso em 26 de abril de 
2020. 
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Marina Abramovic e Ulay é uma co-criação simultânea com os circunstantes do            

ambiente, e em 1988, dividem um espaço de separação.  
 

Figura 20: Ulay e Marina

 
 

Os limites para além de físicos, biológicos, relacionados à estrutura do corpo            

humano, também podem ser emocionais. A extensão dos limites do corpo, para            

suportar contatos físicos e psicológicos, também explora estes limites no          

público-perfomer. Provoca questionamentos no espectador sobre aquilo que ele é          

capaz de olhar e sentir. Por vezes, implica a liberdade daquilo que ele é capaz de                

incentivar, ou mesmo provocar, dentro de uma performance. E isso amplia a noção             

de limites nos trabalhos de Marina e Ulay, já que não dizem respeito só aos deles                

próprios, como também do público.  
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Figura 21: Marina               e                   Ulay 

 

 

Marina também é água, liquidez, e Ulay também é resistência emocionada. A            

caminhada cresce, cansa e comove: educação pelos passos. Passos do corpo todo.            

Atentemos os olhos aos limites equiláteros, aos contornos precisos e sólidos, não há             

simetria harmônica suficiente para um encaixe perf eito . Estas peças não se           

complementam, nem estão alinhadas em corte. Sabem que, mesmo com forma           

semelhante, foram moldadas por caminhos diferentes. Marina e Ulay percebem que           

não estão na mesma página, transformaram-se em um outro azul e em um outro              

vermelho. Há um vazio que não pode ser preenchido nessas cores particulares e,             

acima disso, deve ser respeitado. 

Um outro azul percorre espaços vazios, o de Helena Almeida (1934 - 2018),             

artista plástica portuguesa que revelava a transformação dos gestos na fotografia. O            

azul é uma peça marcante para sua arte, de forma a ocupar um espaço destacado               

no seu trabalho. Suas realizações eram executadas com o seu cúmplice de vida,             

Artur Rosa, arquiteto que fotografava suas obras e chegou a aparecer em algumas             
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delas. A artista focava no registro de pequenos gestos do seu próprio corpo,             

explorando e desafiando os limites do espaço e a transformação dele.  

“Voar” (2001) é uma das obras de exemplo dessa transfiguração do espaço            

no trabalho de Helena Almeida. Em quatro fotografias, a artista sugere o movimento             

do vôo, até a queda. O seu rosto não está em evidência, mas isso não anula a                 

expressividade da obra, porque o posicionamento do seu corpo, por si só, sendo o              

protagonista de sua obra, já sugere intenção. Na provocação de espaços interiores e             

exteriores, sua plasticidade percorre os limites do céu e encontra a força da             

gravidade. Cair no chão, ou aterrissar, é ir de encontro com os limites de uma               

superfície. 

 
Figura 22: “Voar” (2011), de Helena Almeida 

 

 

Voar é percorrer ar. No trabalho de Helena Almeida, voar é ter asas que não               

funcionam como o habitual vôo das aves, mas que provocam o sentir do vento e a                

dor da queda. Nas suas obras, há movimento, há pinceladas azuis que habitam seu              

corpo e o espaço que dividem. O corpo da artista é também uma experiência de               
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manifestação política, a partir do gesto. Pequenas mudanças no posicionamento da           

sua mão, do seu pé, sugerem inúmeras possibilidades às obras de arte.  

Percorrer um caminho, na terra, na água, ou no ar, é envolver-se com um              

espaço disponível. Ao longo da trajetória, e do conhecimento experiencial, é possível            

reconhecer e romper os limites de cada espaço e ser humano. O corpo exposto na               

arte é um corpo de lembranças, que podem ser histórias não-contadas, guardadas            

do respeito de cada privacidade, mas responsáveis pelas afecções do artista criador            

da obra.  
 

3.3 Sementes que dançam 

 

Do luto ao nascimento da vida, plantar é pousar as mãos como o cuidado de               

quem faz carinho nas costas para a dor passar. É abraçar o imprevisível e pensar na                

liquidez da água, que escorre para ser e fortalecer. No processo, o Tempo leva o               

que precisa deixar para trás. A felicidade pode ser um punhado de terra na mão, ou                

no corpo todo. Devolver é entregar o que recebemos. O que devolvemos às plantas?  

“O Jardim”, de Rubiane Maia , é uma performance realizada no ano de 2015,             24

no SESC Pompeia, em São Paulo, como parte da exposição “Terra Comunal -             

Marina Abramovic + MAI”. Na Espanha, poucos anos antes, em 2012, a artista             

brasileira já havia realizado uma performance semelhante, também relacionada ao          

plantio de feijões, cujo título é “ Jardín Secreto - porque deseo crer” (“Jardim Secreto              

- porque desejo acreditar”). Impulsos de um autocuidado plantam movimentos para           

si mesma e para as sementes. O ato de cultivar exige atenção às necessidades do               

plantio, do material adaptado até os gestos gentis. 

 
O algodão também tem isso de ser meio hospitalar, ligado ao ambiente            
médico, de cuidado, e de conforto, de ser fofo… E pensei em trabalhar com              
esse material. E a germinar feijão. Acho que foi logo nesse período que eu              
comecei a pensar na ação como essa capacidade só de observar, de estar             
presente e observar, de uma forma muito meditativa. Porque até então as            
minhas performances pensavam a ação mais como movimento, mais como          

24 Na arte de Rubiane, nascida em 1979, tive o meu primeiro encontro envolvente com o tema do                  
Vazio. Ela tem uma sensibilidade e gentileza presentes tanto no seu trabalho, quanto no seu carisma.                
Corpo, delicadeza e natureza são menções fáceis de compreender no seu trabalho, alterado entre o               
Reino Unido e o Brasil, assim como a sua vida. Tive a oportunidade de entrevistá-la e a entrevista                  
completa está disponível no apêndice deste trabalho. 
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algo que eu precisava fazer. E nesse período, eu comecei a pensar na ação              
como sendo uma pessoa que recebe, um receptor do processo. (Maia, 2020,            
entrevista direta) 
 

Em “O Jardim”, como uma extensão da sua relação com o plantio, a artista              

permanece 8 horas por dia, durante 2 meses, a cultivar feijões, com a companhia do               

seu silêncio. Em um trabalho sensível de observação, cuidado e atenção, toda            

minúcia é gesto e quase todo gesto é minucioso. Rubiane debruça-se sobre            

pesquisas e cálculos para encontrar as melhores condições de desenvolver os           

pássaros em formato de feijões. O local da exposição é formado por um             

cinza-concreto, um piso gelado, paredes frias, com luz branca e artificial. O teto é              

alto, o espaço é de grande dimensão, uma antiga fábrica construída pela arquiteta             

Lina Bo Bardi. 

Para estar e ser “O Jardim”, Rubiane Maia realizou o workshop “Método            

Abramovic”, em um sítio no interior de São Paulo, onde permaneceu em jejum             

durante 5 dias, em silêncio. Neste aprendizado, foram propostos exercícios          

relacionados à limpeza da mente e do corpo, tendo como um dos objetivos, o              

desenvolvimento da resistência, como preparatório para performances de longa         

duração. Para além disto, o workshop propunha o encontro ou reencontro com o             

interior, um Tempo para estar presente consigo, a valorizar o relacionamento           

individual. No seu trabalho, ao optar pelo silêncio, Maia (2020, entrevista direta)            

comenta: “Falar significava direcionar essa energia para pessoas, então eu queria           

que esse trabalho fosse em silêncio, porque toda minha energia seria focada entre             

meu corpo e esse lugar, as plantas”.  

Em diários bonitos, Rubiane relata as instruções ordenadas do seu plantio, as            

condições de temperatura, a umidade, o ph da água, os tipos de luzes que              

contribuem para o crescimento das plantas (espectro azul e vermelho). A artista            

também analisa a fase ideal da Lua para o plantio, que, conforme as suas              

pesquisas, é a Lua Crescente. Para além dos fatores mais pontuais e externos, há              

registos do seu ponto de vista enquanto observadora. Como, por exemplo, sobre o             

movimento das plantas associado a uma dança que seu corpo acompanha.           

Coreografia aérea das sementes: dança-crescimento. Esse ritmo é quase invisível,          

mas contemplativo. Entre outras observações poéticas, seu trabalho é como um           
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carinho no Espaço, um espaço em que ela habita e que, por consequência, esse              

convívio implica sensações no seu corpo. 

 
Era quase como viver o processo do processo, porque não era só o meu              
processo do fazer, mas entrar nesse outro processo que é o tempo da planta,              
da germinação, que é muito diferente do nosso, do corpo humano. Tudo era             
muito lento, era muito silencioso, e ao mesmo tempo, dentro deste espaço,            
eu acho que o Vazio foi se compondo. O Vazio se tornou essa composição              
que não é estática. (Maia, 2020, entrevista direta) 

 
Figura 23: Página 61 do diário 

 

 

50 



Figura 24: Página 94 do diário

 

51 



Figura 25: Página 224 do diário 

 

 

O corpo de Rubiane Maia não imita, mas acompanha o jardim, assim como o              

seu olhar delicado, que percebe aquele cultivo minuciosamente. “Eu acho que num            

determinado momento, eu tive que abrir mão de um excesso para deixar o meu              

corpo mais oco, para que outras coisas pudessem passar por ele.” (Maia, 2020,             

entrevista direta). Seu corpo dança. Seu corpo descansa. Seu corpo cresce.           

Rubiane foge das expectativas, porque expectar é de alguma forma, acreditar em            

um controle, no controle e na sabedoria do que pode acontecer. Pode um cultivo ser               

descontrolado? Ao que se manifesta, Rubiane desprende-se do imaginário ato de           

controlar, para assim cuidar, observar e respeitar o ritmo e a chegada da             

germinação. 
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Figura 26: Página 157 do diário 

 

 

 

O carinho que ali habita é mútuo, das plantas para com a artista, da artista               

para com as plantas, e do público com ambas. Um trabalho de conexão com o               

espaço, que valoriza mais o processo do que o resultado, a lidar com as              

possibilidades do presente da plantação. No acompanhamento destes feijoeiros, o          

trabalho de Rubiane tem a sensibilidade do Tempo, envolve o nascimento, o            

processo, a vida e a morte. É na minúcia do nascimento e da morte que a beleza se                  

faz presente. 

Outras sementes que dançam podem ser encontradas nas obras da artista           

plástica portuguesa Lourdes Castro, nascida em 1930. Ela demonstra uma          

sensibilidade delicada em relação à natureza, às sombras e à sutilidade dos gestos.             

No seu trabalho “Grande herbário de sombras” (1972), com base na luz do sol,              

Lourdes capta sombras de aproximadamente 100 espécies de plantas. Ainda que           

estas figuras sejam produzidas a partir da fototipia - uma técnica de registro muito              
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próxima à fotografia -, em algumas imagens congeladas, há uma estética de            

movimento presente. A sobreposição dos ramos e folhas, em intensidades ou           

transparências diferentes, e a disposição delas para a impressão da estampa,           

provocam uma dinamicidade sutil, que pode envolver crescimento e dança. 

Lourdes Castro também desenvolve obras de arte com o corpo em           

visibilidade, a partir de movimentos em sombra. O cotidiano é um dos agentes             

criativos no seu trabalho “Teatro de Sombras”, realizado a partir de 1966. A artista              

realiza gestos como pentear o cabelo, colocar um lenço nos cabelos, escovar os             

dentes, calçar os sapatos, tudo em uma dinâmica de sombras que explicitam as             

suas intenções rotineiras. Os gestos comuns sugerem a naturalidade do movimento,           

e, portanto, causam o efeito de hábitos. No trabalho de Lourdes Castro, a sombra é               

uma possibilidade ampliada do espaço, uma produção que decorre no tempo, a            

partir de gestos que se transformam.  

Em “Janela Temporária. À Luz das Sombras.” , performance realizada, em          25

2016, no Centro de las Artes de San Agustín, Oaxaca, México, Rubiane também             

envolve o seu corpo para rede senhar possibilidades infinitas de espaço. Em           

entrevista, Rubiane conta que chamava a sua atenção a incidência do Sol na             

arquitetura da cidade e a projeção de sombras que ocupavam este espaço, todo dia,              

transformavam-se ao longo do tempo. Como percebemos o Tempo através da           

sombra? 

A luz é alimento e mensagem, o Corpo é movimento e equilíbrio. A lentidão,              

que envolve-se com a imersão no gesto, coloca o corpo como um potente             

instrumento mensageiro para a contemplação das sombras. Para manter-se lenta e           

suave, em seus movimentos, Rubiane necessita do equilíbrio. Enquanto percorre          

diferentes espaços, fechados e abertos ao céu, a artista carrega uma estrutura de             

madeira, desenhada com cordas, com uma dimensão de 2,5 x 2,5 m. “ Resolvi             

desenhar esta grade, pensando nela como uma extensão móvel da arquitetura que            

enxergava, das janelas, das portas, da cidade, que criavam passagens de luz.”            

(Maia, 2020, entrevista direta) 

 

25 Disponível em <https://cargocollective.com/rubianemaia/janela-temporaria-a-luz-das-sombras> 
Acesso em 25 de abril de 2020. 
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Figura 27: “Janela Temporária. À Luz das Sombras.”, 2016, Rubiane Maia 
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Figura 28: Janela Temporária. 

 
Figura 29: À Luz das Sombras.

 

 

O objeto está sempre conectado ao corpo de Rubiane. E, ao ocuparem um             

espaço, é possível transformá-lo. Esta janela, construída para dançar no ar, se mexe             

não só nas mãos da artista brasileira, mas também nos seus pés, nas suas costas.               

Ela gira, sobre escadas, em uma composição de sombras que vai do cinza do chão               

confundido com os degraus. Em diferentes posições, seja em pé, deitada,           
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caminhando, Rubiane percorre diferentes partes da cidade. Janela não fixa,          

nômade, itinerante. Essa variedade de postura e movimentação, pousa o objeto em            

diferentes ângulos e ritmos. E essa composição híbrida cria uma poética sensível            

entre corpo, objeto, espaço-tempo, luz e sombra. 
 

Figura 30: Janela na escada 
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Figura 31: Janela no céu 

 

 

Rubiane criou encontros entre a sombra arquitetônica da cidade mexicana e           

as sombras que ela mesma produzia com o seu corpo e a extensão, em uma               

sobreposição de marcas. A janela, quando aberta, permite um encontro entre o que             

está fora e o que está dentro. É possível olhar para fora e, talvez mais difícil, para                 

dentro. A Janela temporária enquadra o céu azul do dia, ambos em seus             

movimentos e nascimentos particulares. Céu, corpo, luz e sombra: cada um em um             

tempo orgânico diferente, mas compartilhado. 

A ideia do conceito de Janela já nos convida a pensar em abertura e Vazio.               

Os buracos pelos quais os raios solares passam são buracos que podemos chamar             

de espaços vazios. A janela é uma pausa. É um espaço em que é possível ver                

novas paisagens, sentir o vento, permitir o fluxo de receber e deixar voar. A janela,               

assim como o jardim, também é um lugar fértil, pois permite o movimento das              

sementes que vêm de fora e, simultânea e paradoxalmente, de dentro.  

O mundo não é compreendido apenas através do olhar. Para Rubiane Maia,            

invisível é potencial. “Há uma exacerbação da visão, em detrimento de outras            

possibilidades de percepção das coisas, uma supremacia do olhar. O invisível, de            

certa forma, possibilita que você perceba a vida, o mundo, as sensações, por outras              

direções e sentidos” (Maia, 2020, entrevista direta). De acordo com a percepção da             
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artista, em “Janela Temporária. À Luz das Sombras”, a sombra é visível, mas não é               

ela a protagonista da performance. A arquitetura é a protagonista deste espaço, que             

se relaciona com os corpos presentes. A sombra é visível, mas dialoga com a ideia               

de invisibilidade, porque não é fixa, estagnada, não está presente da mesma forma,             

o tempo todo. A sombra só é perceptível a partir da incidência de alguma              

luminosidade, ela é etérea. 

A potência do invisível também está nos hábitos que passam despercebidos           

pelo cotidiano. A mudança desses hábitos necessita de uma certa disciplina, como            

rigor para a fuga do vício, para a obediência do corpo. Rubiane encontra pequenas              

mortes no seu dia a dia e em “Janela Temporária. À Luz das Sombras”, necessárias               

para a transição de um tempo. Há constantes mudanças em uma trajetória, e o              

caminhar transformador é justamente um ato ambivalente de abertura à vida e à             

morte. É preciso deixar ir, saber romper, para transformar. 

Maia (2020, entrevista direta) comenta que há também um lado da           

invisibilidade que machuca, que oculta sócio, econômica e politicamente, corpos          

como o da mulher na sociedade, da negritude, ou da comunidade não            

heteronormativa. Ser visível, por vezes, torna-se um gesto de revolução. Como as            

árvores que balançam com o vento, há uma coreografia no movimento destes            

corpos, muitos não sabem, mas aquela dança é resistência. Na linha contínua dos             

paradoxos da linguagem, às vezes, ser invisível seria satisfatório, não ser um alvo             

seria aliviante.  

As relações entre o que percebemos e o que não percebemos, o que está              

vazio e o que está cheio, o que vivemos e o que morremos, estão presentes e                

ausentes durante todo o nosso redor. Não há escapatória da mistura entre Tempo e              

Espaço. Somos uma eterna relação mutante.  

 

3.4 Afeto político da (in)visibilidade 

 

O Corpo Humano se relaciona espacialmente, e especialmente, com o          

mundo, consequentemente, com outros corpos. Para a resolução da invisibilidade          

social, são necessários coletivos, ainda que, individualmente, cada corpo tenha          
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percepções e experiências particulares. Em Conjunto Sensível, de Tales Frey ,          26

vários corpos vestem um indumento preto, elástico, não transparente, onde podem           

permanecer por tempo indeterminado. Gestos simples, e em conjunto, geram um           

lugar comum de corpos. Não é possível ver os corpos que formam aquela             

composição mutante, nem identificar quem está na vestimenta, mas há corpo e            

presença de movimento. 

Em entrevista realizada para esta dissertação, integrada no apêndice, Tales          

Frey (2020) comenta que “sempre houve um clima muito festivo gerado através da             

interação que faz parte da proposta.” E, para além disso, na sua experiência dentro              

do indumento, o artista reconhece o seu corpo voltado a movimentos cuidadosos,            

para não machucar os outros corpos presentes. A experiência limitada provoca um            

outro tipo de movimentação do corpo, que não do cotidiano. Ao mesmo tempo, essa              

adaptação provoca um autoconhecimento, uma maior exploração dos próprios         

movimentos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Artista brasileiro, nascido em 1982, que atua tanto no Brasil, quanto em Portugal, onde reside na                 
maior parte do tempo. Na performance, Tales tem um trabalho que envolve o corpo e a sua ativação                  
no espaço, onde algumas ações desenvolve com seu companheiro, Mãe Paulo, artista e curador              
independente. Juntos, fundaram a Performatus, uma revista eletrônica focada nas Artes Plásticas e             
nas Artes Performativas. 
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Figura 32: “Conjunto Sensível”, 2018, Tales Frey 

 

  

Em relato sobre seu trabalho, na revista Performatus, Tales Frey (2019: 22)            

afirma: “O conceito de ‘conjunto-sensível’ parte de uma questão fundamental do           

pensamento político que versa em tentar sugerir garantias de vivências harmônicas           

em uma unidade comum, considerando as mais variadas singularidades, atendendo          

as dessemelhantes subjetividades de uma sociedade”. Afetos distintos podem         

ocupar um movimento harmônico de convívio. É tão necessário o respeito do nosso             

próprio espaço individual, quanto o espaço alheio. Saber sobre o próprio corpo é             

também estar aberto ao corpo alheio.  

Outro trabalho em que o público ativa a obra com o corpo, a partir de uma                

veste, é “Os Parangolés” (1965), do brasileiro Hélio Oiticica (1937 - 1980, 42 anos).              

Esta obra é composta por estruturas com panos costurados para envolver o corpo,             

permitindo movimentos flexíveis, rápidos, lentos, em planos altos e baixos, que           

também movimentam os tecidos. Hélio, das Artes Plásticas e Performáticas,          

inspirado por John Cage, era movido pela vontade do experimento, de novas            

composições e movimentações no espaço. A ocupar vazios a partir do corpo e             

permitir esta experiência em diversos corpos, do público-performer, o processo e o            

resultado destes movimentos eram variáveis. A expressividade das capas coloridas          

era o resultado das ações de corpos sensíveis. 

61 



Na descoberta de gestos que provocam o vôo das cores, o vazio do espaço              

pode ser percorrido pelo tecido que dança, que é transformado a cada novo agente              

da obra. Hélio era muito próximo de Lygia Clark (1920 - 1988, 67 anos), que também                

se interessava na participação do público em suas obras, como em “Rede de             

Elásticos” (1974), onde a artista convida o público para não só ativar, como também              

construir a obra, uma criação realizada em coletividade. Essa experiência tátil           

também proporciona a reflexão da plasticidade e flexibilidade de um espaço           

performático, onde a experiência sensorial faz parte do processo artístico. Assim           

como acontece em “Divisor” (1968), de Lygia Pape (1927 - 2004, 77 anos),             

apresentado pela primeira vez em uma favela do Rio de Janeiro, existe uma             

adaptação do corpo individual a um corpo coletivo. Tanto nesta obra, quanto em             

“Ovo” (1967), da mesma artista, o público penetra nos espaços vazios dos objetos,             

participando com o próprio corpo na manifestação artística. 

Estar em conjunto é unir corpos, com diferentes vazios de distâncias entre            

eles. Há vazio na união, porque o vazio permite a individualidade, a distância             

necessária. Conectar-se não é querer ser a outra pessoa, não é tornar-se igual, ou              

ocupar exatamente os mesmo espaços, é sobre respeitar distâncias e saber estar            

próximo. Experienciar a roupa emotiva de Tales Frey ou de Hélio Oiticica é pensar              

com o corpo sobre um lugar comum. Outro dos trabalhos de Tales que             

correspondem à harmonia e ao encontro de corpos é “Estar a Par”, realizado com              

seu esposo, Mãe Paulo, em 2017. Nesta performance, que disponibiliza um registro            

em vídeo com e sem a presença do público-performer , os dois praticam uma             27

coreografia de conexão ao improviso, em que é necessário conectar-se para além            

dos pés. O início de uma caminhada não está nessas extremidades. 

 
Pensei num objeto que correspondesse tanto à numeração dos meus pés           
como à numeração dos pés do Paulo Aureliano da Mata e que o design do               
objeto – um par de sapatos conectados pelos bicos – pudesse forçar que os              
nossos corpos estivessem posicionados um de frente para o outro e que            
nossos passos se assemelhassem aos de uma dança a par, onde o ato de              
caminhar para trás ou para frente estivesse sempre dependente do          
referencial, e a decisão de ir para trás ou para frente teria que acontecer de               
forma consensual para que o risco da queda fosse evitado. (Frey, 2019: 6) 

 

27 Disponíveis em <https://www.youtube.com/watch?v=Opn43pwzqdc> e 
<https://vimeo.com/356563874>  Acesso em 26 de junho de 2020. 
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A ação de “Estar a Par”, sem ensaio específico, ocorre de modo espontâneo.             

Nessa imprevisibilidade, há uma grande imersão durante a performance, entre Tales           

Frey e Mãe Paulo surge um estado de transe. “Cada apresentação é única; sempre              

descobrimos alguns novos modos de locomoção, ritmos, sons e pausas em cada            

contexto, sempre agregando alguma novidade relativamente à movimentação” (Frey,         

2020, entrevista direta). O Espaço também forma a singularidade de “Estar a Par”, o              

tipo de piso tem influência no pisar, a estrutura do ambiente altera o eco dos               

encontros com o solo, as colunas sugerem desvios. A estrutura do Espaço compõe             

a dança. 

Há diferentes técnicas de dança, conjuntos de acordos de movimento. A           

dança é um acontecimento de sintonia, disponibilidade. Existe precisão nos gestos           

sutis de soltar o corpo, porque a leveza pode não estar longe da disciplina. O corpo                

é um contato direto com o mundo, a dança é, também, uma maneira de sentí-lo,               

entendê-lo. Dança também é subjetividade, possibilidade particular, extensão do         

corpo que revela memória.  

Justamente por ser uma experiência relacionada a um contexto social e à            

forma de sentir o mundo, a subjetividade não pode ser ignorada enquanto            

conhecimento. “Se a ‘subjetividade’ é algo que ressoa em nossas formas de vida,             

talvez ‘produzir’ subjetividades seja uma experiência política” (Medeiros, Monteiro &          

Matsumoto, 2007: 31). Isso porque essa abstração produzida ocasiona o desejo de            

movimento e ação, impulsos a partir de vivências. Essa experiência revela a            

corporeidade, o reconhecimento de uma identidade.  

“Considera-se igualmente que as Obras de Arte que nos interessam são           

representações humanas de ideias, expressões artísticas de emoções ou         

sentimentos vividos, experienciados, observados e têm uma entidade própria,         

uma autonomia, uma liberdade – são comunicantes em si” (Rosas, 2011: 37).            

Durante a realização da performance, essa produção subjetiva não está apenas nos            

corpos de Tales e Mãe Paulo. O público-performer também é um corpo agente que              

ativa “Estar a Par”, contribui para a condução de um ritmo.  
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Figura 33: “Estar a Par”, 2017, Tales Frey 

 
Figura 34: “Estar a Par”, 2017, Tales Frey, fotografia do vídeo 

 

 

Caminhar é percorrer Tempo e Espaço. Em “Estar a Par”, dançar é conectar             

corpos que sabem se amar individualmente, para estar juntos. Verbos são atitudes            

possíveis. Há gentileza na dança. Há som de corpo. Som de respiração. Som de pés               
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no chão. Pés no chão para poder voar. No silêncio é possível ouvir o eco do                

entrelaçamento de nós, que transcende os cadarços pretos. As mãos tocam os            

pequenos fios de cabelo, os pelos da pele do abraço. Camadas infinitas são             

(in)visíveis.  

 
Se pensarmos que “Estar a Par” na sua configuração de performance ao vivo             
é um trabalho para ser exclusivamente ativado por mim e por Mãe Paulo, a              
nossa relação do dia a dia já é um minucioso preparo, ou seja, a nossa vida a                 
dois já é o ensaio. (Frey, 2020, entrevista direta)  

 

Homens dançam em par. O afeto entre dois homens pode curar uma            

distância social. Essa proximidade é o rompimento com a distância física que lhes é              

imposta socialmente. “‘Estar a Par’ demonstra a importância de nos reconhecermos           

no outro, porque à medida que auxiliamos alguém, esse alguém, por sua vez,             

poderá auxiliar-nos quando estivermos vulneráveis e, nesse sentido, vejo o afeto           

como um gesto totalmente político” (Frey, 2020, entrevista direta). Existe uma           

necessidade de naturalizamos o afeto entre homens, e rompermos com a marca da             

brutalidade masculina. É também preciso naturalizar o afeto entre pessoas          

LGBTQIA+ , porque distância também pode ser violência. A distância que não           28

escuta, que agride, que proíbe, é uma arma que machuca e mata. Como na              

invisibilidade lembrada por Rubiane Maia, nos olhos de quem não vê, há silêncios             

que precisam ser escutados.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

28 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais ou Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual e outras 
possibilidades de orientação sexual e/ou identidade de gênero. Fonte: 
<https://bluevisionbraskem.com/desenvolvimento-humano/o-que-significa-a-sigla-lgbtqia/> Acesso em 
04 de julho de 2020. 
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Figura 35: Afeto é um gesto político. 
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4. Tempestade em corpo d’água 

 

Perdi meu tempo. Parece que estamos cada vez mais distantes, e mais            

próximos, uns dos outros. É hipnótico o acompanhar de uma aceleração que            

imediatamente torna invisível o querer do corpo. A c e l e r a m e n t o. Os aparelhos                     

digitais escreveram nas nossas mãos: respostas rápidas. As nossas mãos          

descobrem o nosso mundo. Para descobrir o amor, ao invés de romantizar o             

Ciúmes, e considerar a posse como um gesto apaixonado, poderíamos contemplar o            

Tempo para romantizar a procrastinação, a necessidade do amor próprio. 

Da sala de estar, escuta-se caminhos que não são próprios, mas que afetam             

os corpos à volta. Há som de folhas secas com rodas de automóveis arrastando no               

asfalto. O ritmo é frenético no comércio, logo à frente. Cumprimentos ocupam ruas             

largas, pelo alcance da voz, que faz trança na calçada. O choro de uma criança               

preocupa. Há janelas que escondem violências. Ouço tudo, menos o que eu quero             

dizer. Os olhos acompanham a máquina. Todo mundo está fazendo algum som.  

O que é perder tempo? A nossa relação com o mundo, a leitura que fazemos               

dele, está interconectada com o nosso entorno - espaço, objetos e seres. A nossa              

relação com os objetos, com a tecnologia, constrói a nossa relação com outras             

pessoas. A nossa linguagem também. Falamos o que somos, a partir do nosso             

conhecimento de vocábulos. Expressamo-nos oralmente através das palavras que         

conhecemos. Somos o que conhecemos. A nossa possibilidade de espaço também           

molda o nosso comportamento, o nosso movimento, as nossas atitudes corporais. 

No ritmo da imediatez, conhecemos mais os movimentos do que o descanso            

do nosso corpo. Agir é buscar, conquistar, ter coragem, ser forte, ter poder. É              

preciso agir para sobreviver. Parar é respeitar um tempo; ter cautela; proteger-se, a             

partir de um medo; esgotar-se. É preciso parar para sobreviver. Talvez a pausa mais              

comum do corpo humano seja o ato de dormir. Quando a pessoa que dorme demais               

é lida como despreocupada, não-atarefada, relapsa ou preguiçosa, isso não diz algo            

sobre como nos relacionamos com a pausa do nosso corpo? 

 
É durante o sono, que o nosso organismo realiza funções primordiais para o             
desenvolvimento individual. Enquanto dormimos são segregadas hormonas       
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do crescimento, o sistema imunológico desenvolve defesas no organismo         
evitando infecções e o cérebro vai desenvolvendo processos cognitivos,         
ligados à memória, proporcionando mecanismos para a aprendizagem.        
(Silva, 2016: 33) 
 

O sistema social pode nos fazer entender Tempo de forma quantitativa.           

Quando tempo é dinheiro, tempo é pressa. Assim, o corpo não ocupa uma posição              

privilegiada de preocupação, e sim o que produzimos com ele. E dormir pode ser              

perda de tempo. O que é dormir demais? Essa noção de que perdemos o tempo,               

objetifica-o e nos direciona a uma uniformização: parece que todos temos o mesmo             

tempo. Quando, na verdade, deveríamos respeitar os nossos processos e a nossa            

particularidade temporal.  

A pausa do corpo é necessária. O sono é um exemplo muito nítido dessa              

pausa, mas pausar e auto conectar-se não é exclusivo do ato de dormir. Um              

exercício básico e difícil: olhar-se. Propor um convite de encontro com nossos            

próprios olhos é um gesto de delicadeza. É uma melodia silenciosa e fluida. Uma              

descoberta recheada, repleta de diferentes sensações, e a própria confusão do           

conhecimento faz parte do ato de reconhecer-se. Precisamos nos sentir, com todos            

os sentidos. É preciso de Tempo para conhecer-se. 

Sobre as relações temporais, Hall (1994) afirma que Tempo é uma linguagem            

silenciosa de compreensão variada, de acordo com cada cultura. E isso, por            

consequência, gera diferentes comportamentos. Ao falar sobre o entendimento de          

Tempo, Hall (1994) explica que a sociedade estadunidense o encara como se fosse             

um material. E, para além dessa rigidez e controle pontual, o tempo é facilmente              

associado com a necessidade de olhar para o futuro, cuja segmentação e            

planificação caminham em direção ao que é entendido, nesta cultura, como           

progresso. Medeiros, Monteiro & Matsumoto (2007) defendem a ideia da mudança           

incessante como parte da modernidade ocidental, que considera o passado como           

algo atrasado e obsoleto. 

Conforme refere Bauman (2011), nessa modernização do mundo tecnológico,         

de cultura veloz, a Quantidade supera a Qualidade, enquanto medida de sucesso ou             

fracasso. Embora, ainda segundo o mesmo autor, os motivos dessa quantificação, e            

os estímulos de cativação dos usuários, estejam ligados diretamente ao mundo           
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off-line . O número de respostas às publicações, nas redes sociais, e o porquê dos              

usuários as publicarem é, muitas vezes, uma necessidade de laços sociais e            

vínculos afetivos.  

 
Fugindo da solidão, você deixa escapar a chance da solitude: dessa           
sublime condição na qual a pessoa pode ‘juntar pensamentos’,         
ponderar, refletir sobre eles, criar - e, assim, dar sentido e substância            
à comunicação. Mas quem nunca saboreou o gosto da solitude talvez           
nunca venha a saber o que deixou escapar, jogou fora e perdeu            
(Bauman, 2011: 17). 

 

O estar Vazio, enquanto estado de abertura à mudança, não destrói uma            

identidade, ele aprofunda-a. O momento é parte do que forma o processo de existir,              

o processo de crescer e ser. Entre os três pilares da compreensão de tempo como               

passado, presente e futuro, não é possível fugir do momento, porque ele            

simplesmente acontece. As tradições, o cultivo e o permanecer em uma cultura, ou             

identidade, não são aqui desmerecidos. Entretanto, é tão necessária a permanência,           

quanto a mu tA çã o. Sendo de escolha subjetiva e particular, de acordo com um             

cenário cultural e íntimo, a medida dessa dualidade de ser ou existir.  

Quando nos analisamos imersos em cenários de tecnologia, a atuação do           

corpo humano no espaço virtual distancia-se da presença física. O cotidiano virtual é             

um adeus ao corpo, conforme Tiburi (2016). Precisamos resgatar o Tempo do nosso             

corpo, e isso merece um gesto delicado. Na contramão de um espaço virtual cheio              

de outras identidades que não a nossa própria, para falar com o outro, é preciso               

saber estar Vazio, querer experienciar o Vazio. Porque é nesse auto-encontro que é             

possível conversar e entender o outro. De acordo com Tiburi (2016), a nossa própria              

solidão permite que possamos perceber a dimensão do que realmente somos. E o             

envolvimento com a solitude não significa encarar o mundo sem a naturalidade das             

relações sociais.  

É visível a necessidade de corrigir problemas relacionados à conduta          

humana. Como a corrupção, o incentivo à desigualdade social, a negligência sobre a             

má qualidade de vida de algumas muitas pessoas. Numa sobreposição de           

interesses, principalmente financeiros e de poder, entre, infelizmente, muitos outros          

exemplos, a correção é dificultada quando encaramos o outro como alguém muito            
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distante. Esse afastamento pressupõe a visão do outro como um conjunto de            

comportamentos completamente sem reflexo em nosso próprio corpo. O outro está           

mais perto do que no nosso diálogo social distanciado. E está sempre em relação              

com a gente, porque o agir envolve uma recepção, e a sociedade é sobre              

correlações, correspondências.  

Talvez este trabalho fale sobre essa necessidade de encontrar-se, para então           

encontrar os outros. E é uma ousadia o confesso, mas o verbo “conhecer”, no              

vocabulário que me foi construído, é nunca tido como terminado. Estamos sempre            

nos conhecendo. E estamos sempre a conhecer os outros. Essa relação não tem             

fim, porque estamos sempre preenchendo novos espaços e criando, ou percebendo,           

novos vazios, possibilidades sobre eu, tu, nós, elas e eles.  

O espaço performativo é também um espaço de respostas e conversas           

sociais. “Se uma obra tem um encargo, uma motivação, ou seja, uma causa pessoal,              

artística e/ou histórica, na verdade a tem porque se trata de uma resposta a uma               

determinada configuração de um contexto social e subjetivo” (Baxandall, 2006, apud           

Alves, 2019: 12). A performance é reconhecida também como um reflexo, ou parte,             

de uma cultura. Encontra-se com a mistura dos tempos por exprimir uma ideia, mas              

está aberta ao imprevisível, à transformação no presente, acontece no tempo do            

agora. Não se limita ao corpo.  

Ao invés de responsabilizar as redes sociais pelo nosso distanciamento,          

podemos olhar para as nossas atitudes e responsabilidades. Os nossos gestos           

podem permitir a sensibilidade da envolvência com o Espaço Vazio. “Actualmente, a            

arte da performance reflecte a rápida sensibilidade da indústria da comunicação,           

mas é igualmente um antídoto contra o efeito de distanciação provocado pela            

tecnologia” (Goldberg, 2012: 315). O performer envolve-se com o Espaço Vazio. E,            

particularmente, tudo que está na sua volta, envolve-se também.  

Vírgulas e reticências são sinceras. Essas pontuações no Corpo existem em           

gordura, porque o Vazio é popular. Só que como o som, nem sempre se sabe que                

ele está lá. O Vazio sobra? Sopra. Sopra como folha rosa dispersa no carnaval do               

Tempo. O Vazio acalmado vem com confetes, em câmera lenta, dança com os             

ombros e com a pontinha do canto do pé. O vazamento ilimitado pode ser colorido,               

como as suaves ondas de movimento do lápis de cor.  
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A essência em excesso é um mar aberto de ondas. A disponibilidade do             

corpo está em um Espaço Vazio, deserto. O deserto tem areia que nunca acaba, é               

absurdamente velho e sua idade é sabedoria, Tempo de horizonte largo. Esse Vazio             

precisa ser buscado, porque ele não faz parte do cotidiano. Porém, é quase             

automático precisar fugir dele. Às vezes, é utopia falar de silêncio e relaxamento do              

corpo. Um sistema maquinário influencia o corpo para ser máquina, transforma a            

sutileza da onda em tempestade perigosa. Misturando e confundindo o          

entendimento de rendimento e resultado como força destrutiva. Contudo,         

contemplação não é perda de tempo e o centro comercial não é, necessariamente, a              

parte mais evoluída de uma cidade. Licença, abertura de um espaço, para um             

poema: 

 

Figura 36: A cidade onde eu nasci, Porto Alegre 
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“Centro, em período conturbado 

 

Vermelho sangue 

Pulsa 

Todo mundo grita 

Ninguém se escuta 

Na residência aberta 

Suplício em coro 

Vendo ouro 

Ali mais um 

Não fizeram mal a ninguém 

Nem olha, que chora 

Assalto 

Chip de quem? 

Mas se entende de fora 

Que ali tem 

Mãos com calos 

Mãe de Carlos 

Vendo alho 

Beco de atalhos 

Descuidado por otários 

Que não viram a beleza do que a gente tem. 

 

Segredo pro céu: 

Anjo acorda cedo. 

E vem de longe 

Sua e soa 

Suas asas pesam  

E ainda assim, na grandeza que tem,  

Não sabem ouvir quando ele diz: 

O preço da passagem ecoa.”  29

29 Poema de autoria própria. 
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Os nossos corpos são marcados por memórias. Essas lembranças são          

sonoras, saborosas, visuais, táteis, olfativas. São também desconfortáveis,        

medrosas, alegres, risonhas, aconchegantes. Por isso o Vazio, como um estado           

corporal tranquilo e disponível, precisa, muitas vezes, de uma disciplina para ser            

atingido. Porque talvez o corpo não tenha esse equilíbrio registrado e, naturalmente,            

segue a aceleração como um lugar comum. É vantajoso, a um sistema político e              

econômico acelerado, sua capacidade de fazer a sociedade entender que o Vazio é             

inútil e triste.  

O Vazio pode ser autoconhecimento. A liberdade da ausência se assemelha à            

liberdade do não. Registramos o “sim” como o positivo, o bom. E o “não” como o                

ruim, mas ambos são essenciais para uma convivência harmônica das nossas           

necessidades. Não precisamos, ou devemos, aceitar tudo. Saber o que não           

queremos ou gostamos, também é sobre o que somos. Permitir que ocupemos e             

não ocupemos diferentes espaços também é sobre a constituição de um ambiente            

próprio, sensível a um conjunto de outras pessoas. Não ocupar é também se             

proteger. 
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5. Confusões Finais 

 

Uma obra ocupa vários espaços temporais, quando reconhecemos a vivência          

como um processo criativo. O Corpo performático pode ser uma essência de            

resistência, tanto física, quanto emocional e social. Explorar os limites do corpo            

humano é sobre a prática de resistir. Essa reação é uma resposta tanto interna              

quanto externa, algo se transforma interna e externamente na resistência. Assim           

como, para ativar a ideia de uma obra, é necessária uma provocação, um afeto.              

Somos afetados em uma relação múltipla, que ecoa em Tempo, Espaço e Corpo.  

O corpo pode ser um instrumento emocional, uma via expressiva e atuante da             

emoção. O corpo do performer é uma experiência artística, pois no próprio caminho             

cotidiano está recebendo uma influência de criação. A resistência cotidiana aos           

olhares e falas agressivas que um casal homossexual sofre se adapta e se             

transforma na atitude de estar em par. A manifestação de um movimento forte e              

unido é uma resposta de defesa e imposição social, firme no apoio de seus              

sentimentos. Ao mesmo tempo, esse enfrentamento de barreiras é um impulso ao            

conhecimento dos seus limites próprios. 

O efeito de afastar-se, ativando desvios, permite uma ausência que dá som             

ao íntimo. O adeus pode ser um gesto de proximidade própria. De acordo com a               

definição do Dicionário da Língua Portuguesa (1985: 775), Força (fís.) “é toda a             

causa capaz de produzir deformações ou de modificar o estado de repouso ou de              

movimento de um corpo”. O resultado da força pode ter um movimento muito             

delicado, lento e sutil. A rigidez da voz pode ser comunicada em silêncio. Conclui-se,              

a partir desta dissertação, que o silêncio pode ser parte do processo construtivo, da              

execução e do eco simbólico de uma performance, tomando em conta este eco             

como uma mensagem, uma absorção. Este afeto pode mudar, pela instabilidade de            

todos os tempos - passado, presente e futuro.  

Para atingir determinados alcances, a disciplina faz parte do processo          

artístico. A disciplina do Corpo é uma insistência de gestos. O rigor e a precisão               

podem ser delicados. Há, na delicadeza, um Espaço Vazio disponível ao afeto.            

Entretanto, não há um controle completo dele, do seu direcionamento, dimensão ou            

impacto. Essa imprevisibilidade é parte da performance: não é possível garantir o            
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afeto que uma performance é capaz de provocar. Porque essa concepção só se dá              

no próprio momento em que é realizada. O desprendimento do Ego, enquanto parte             

optativa do processo de criação, é um impulso à disponibilidade dos fatores            

imprevisíveis de uma performance. Consequentemente, se distancia de uma         

imposição de acontecimentos ou de uma relação de poder.  

A nossa relação com o mundo é uma relação espacial, cuja possibilidade de             

ocupação do espaço, através do corpo, é praticamente infinita. E a nossa            

experiência de movimentação só é conseguida por causa da possibilidade de um            

Espaço Vazio. A flexibilidade da abertura na corporeidade é um reflexo do estado             

corporal maleável, frágil. Esse Corpo disponível, em estado Vazio, movimenta-se em           

mutação, a ocupar espaços que se transformam. Essa atitude move-se para o            

interior e para o exterior da consistência física. A desocupação, o Vazio, é um              

elemento crítico para o entendimento de um trabalho artístico. O que não está             

presente também se incorpora como composição de uma obra de arte.  

A ideia de Vazio, ao longo desta dissertação, apresenta-se como um           

contributo exploratório, acerca deste conceito, e desejavelmente incentivador a         

outras investigações sobre o tema, pelo que se considera inconclusivo. É possível            

associar a ele inúmeras obras e artistas de diversos momentos históricos, culturais e             

sociais. Considero que após esta etapa da minha vida académica, há um trajeto             

ainda bem longo a percorrer, caminhando com estes e outros assuntos e autores             

que não integram esta dissertação de mestrado. 

Pretendo dar continuidade ao tema e às pesquisas, consciente de que a            

envolvência do Vazio pode ser aprofundada também em outras manifestações de           

minúcia e delicadeza. Como na luz, na sombra, nos objetos e arquivos do percurso              

da artista plástica portuguesa Lourdes Castro; na fotografia, em desenhos e pinturas            

habitadas, que integram a obra de Helena Almeida, como um continuar a “Voar”             

(Helena Almeida, 2001). 

Interessa-me igualmente pensar em corpos coletivos, não só tendo como          

objeto performances compostas por um performer ou grupos muitos reduzidos em           

número. Indo ao encontro deste Vazio com grupos artísticos maiores, abordando           

aspectos inter-relacionais e multisensoriais de relação social e harmônica, através          

de artistas como Lygia Clark, criadora da obra “Rede de Elásticos” (1974), Hélio             
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Oiticica, com os “Parangolés” (1965), mas também Lygia Pape, realizadora de “Ovo”            

(1967) e “Divisor” (1968), por exemplo.  

Entretanto, também não poderia deixar de aprofundar o contato com obras e            

artistas que atuam hoje e que, generosamente, me permitiram, pelas entrevistas e            

encontros, uma conjugação de ideias com respostas de grandes pequenezas, ou           

pequenas grandezas. Por isso, deixo em apêndice, e na íntegra, duas das longas             

conversas em formato entrevista qualitativa. De alguma maneira, ao longo desta           

investigação, percebi a congregação de artistas e teóricos, de afinidades com           

práticas e pensamentos orientais. Uma feliz coincidência que se transforma hoje em            

uma conscientização da proximidade de ideias entre eles e elas, uma rede elástica             

de influências.  

O conceito de Vazio é compreendido e desenvolvido em diversas          

manifestações e formatos artísticos, questionando seus paradoxos e efeitos         

sensíveis. Assim, estas linhas que agora escrevo justificam o título desta última            

parte que, como já foi referido anteriormente, é inconclusiva. São confusões finais            

que servem como potência para o futuro (o que pode ser feito com o tema) e                

justificativa da impossibilidade espácio temporal e da decisão conjunta em apenas           

anunciar o estudo sobre estes artistas citados acima. O gesto e a minúcia não se               

compadecem com a superficialidade, mas, por outro lado, não poderia deixar de os             

referir pelo reconhecimento dos seus percursos e obras. 

As distâncias são reinventadas de acordo com os nossos entusiasmos e as            

nossas condições dispostas. Sobre o processo particular de realização deste          

trabalho, tomo licença para expor o reconhecimento de um processo diferenciado. A            

circunstância preocupante de insegurança social, relacionada à saúde, direcionou         

esta dissertação para uma exploração mais virtual, tanto à respeito das entrevistas            

em profundidade, quanto às últimas leituras e pesquisas, anteriormente realizadas          

em outros ambientes, como bibliotecas. Essa relação virtual com a pesquisa,           

provocada pela pandemia do vírus COVID-19, potencializa a pertinência e coesão           

de uma entrega digital do trabalho. 

Um Tempo Vazio, com a própria companhia, permite uma reorganização de           

prioridades, preferências e uma segmentação do que realmente é sentido como           

pertinente. Esse silêncio tem a capacidade de gerar um questionamento sobre as            
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condutas individuais e coletivas, na busca de entender o que é ou não valorizado e               

por quem. A transformação do tempo é um espaço de possibilidades diversas, entre             

privilégios e obstáculos sociais. Na sua relação espacial, a dilatação do tempo, em             

um mesmo ambiente, permite o aprendizado de novas formas do seu uso. Por             

consequência, é capaz de aprofundar o conhecimento de um espaço, a partir de             

ações corporais. Da semente ao corpo humano, a prática sensível da subjetividade            

é uma construção de raízes, da terra, para a transformação do crescimento, ao             

vento. O esvaziamento do Tempo permite a construção de não só uma, mas várias              

histórias. 

O encontro com diferentes atmosferas possíveis ativa o corpo humano como           

registro de memória e enxerga o processo de forma minuciosa, como parte            

respeitada da criação, tanto quanto seu resultado final. O próprio processo criativo            

pode ser considerado arte. As memórias são possibilidades para a execução de um             

trabalho artístico, o que é visível na performance, quando não há distância entre o              

artista e a obra de arte. E, a partir disso, há uma extensa flexibilização de como essa                 

vivência será manifestada, em tempo e movimento, durante a obra.  

O lugar influencia a nossa movimentação, e o nosso gesto gera uma            

atmosfera espacial. O Espaço oferece uma experiência ao Corpo - de textura, som,             

volume, luz, limitação -, gera a ativação dos nossos sentidos com a possibilidade de              

uma prática sinestésica. A partilha do espaço abrange uma recepção múltipla de            

sensações, já que cada Corpo percepciona dentro da sua capacidade limitativa, do            

seu universo particular. Diferentes critérios, vivências e memórias resultam em          

diferentes associações de um mesmo lugar, evento em possibilidade de          

transformação. A corporeidade respeita a subjetividade do indivíduo, mas não o isola            

da necessidade de habitar coletivos ou estar em sociedade.  

A supremacia do olhar como sentido de percepção deve ser questionada, a            

partir de outras formas de conhecimento. O movimento físico do corpo também é             

desenvolvimento e expansão interna. A nossa postura, forma de caminhar, maneira           

de degustar os alimentos, os aromas que nos cercam, as roupas que tocam a nossa               

pele, são pertencentes à nossa forma de entender o universo do nosso próprio             

corpo. O vazio, como um paradoxo interior e exterior, estabelece a conexão com um              

espaço que pode ser visível, mas de certo modo intangível. Essa intangibilidade não             
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anula as possibilidades de sentir este Vazio, um lugar aberto à sinestesia. Seja na              

performance, nas artes plásticas, na música, na arquitetura, nas palavras da poesia,            

o próprio vazio dos elementos influencia na composição e no entendimento do Vazio             

na produção artística.  

Distância e proximidade são necessárias para uma convivência social         

harmônica. A distância é capaz de permitir mais do que uma invisibilidade, incluindo             

uma proteção, um cuidado, um autoconhecimento e respeito particular. É com estes            

gestos sensíveis que atingimos uma proximidade saudável. Habitamos um solo          

comum, onde é necessário considerar a caminhada singular e coletiva. As aberturas            

de um caminho formam um espaço de diversas possibilidades, e processos, ou            

escolhas e impulsos de passos, são íntimos. O que ocorre com os corpos que              

partilham um espaço, como reagem aos acontecimentos, é particular.  

A ideia coletiva de público-performer é um conceito que respeita as           

individualidades, mas também entende a qualidade social como um fator comum do            

momento partilhado em um espaço artístico. Esta dissertação buscou contribuir para           

o rompimento da distância, ou hierarquia, entre público e artista, a entender que na              

rede relacional entre performer, público-performer, duração, Espaço e Tempo, todos          

têm influência um no outro. 

O Tempo é um espaço provisório para acontecimentos alternativos, uma          

duração que é ocupada por eventos. A dilatação do Tempo permite uma atenção             

minuciosa e contemplativa ao processo. Um tempo espaçoso é um tempo de pausa             

larga. As pausas são sinceras porque são necessárias para o esvaziamento, o            

reencontro particular, um descanso do tempo demasiadamente ocupado. Essa         

ocupação excessiva é sobre uma condição de ritmo frenético, onde o corpo se perde              

em um sistema maquinário, mecânico, submisso aos interesses alheios.  

Nessa relação vertical de poder, o corpo-máquina torna-se uma estrutura de           

multi e intensas tarefas. Esse corpo pode nem pertencer ao ser, mas ao sistema que               

impõe atitudes mesquinhas e prejudiciais ao bem-estar, em prol das regras de            

sobrevivência. Em meio a este fluxo conflituoso, vivemos uma falsa fuga da solidão,             

um aprofundamento em falhas tentativas de preenchimento emocional. As atitudes          

ineficazes para tal se manifestam na tecnologia como espera de validação e            
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reconhecimento. Nas redes sociais, o valor é predominantemente quantitativo e,          

portanto, propenso ao insucesso em relação à satisfação pessoal.  

Um fator-comum entre Tempo, Espaço e Corpo, é que os três estão            

disponíveis à transformação, na própria natureza de suas existências. Potencializar          

a nossa sensibilidade para a minúcia do gesto é uma forma de perceber o detalhe               

de um Tempo livre. É no íntimo da liberdade que estamos abertos à mudança. A               

simplicidade de uma transformação revolucionária pode acontecer a partir de um           

corpo disponível aos gestos delicados. E essa relação não foge do Espaço. No             

cotidiano e mesmo na escrita desta pesquisa, há expressões como: por outro lado,             

há um lado, mais à frente, logo à frente, no interior, no exterior, dentro e espaço de                 

liberdade. Nessas colocações, há uma intenção para além de limites tangíveis, ou            

de ideia estrutural. Utilizamos o espaço para falar de uma relação com o mundo e               

para revelar afetos.  

O Corpo tem um alcance de limites intangíveis, ainda que sua movimentação            

física esteja sujeita a uma capacidade biológica e anatômica. A visibilidade de um             

Corpo é uma forma de presença, mas não exclusiva ou necessariamente suficiente.            

Porque o reconhecimento de um Corpo se dá pelo direcionamento de uma atenção,             

um encontro para além do que é ou não visível. Para perceber é preciso ser afetado.                

O afeto é um impacto, uma atenção recebida. Por isso, quando falamos em             

visibilidade LGBTQIA+, falamos de afeto. 

Enquanto indivíduos, precisamos repensar nossos espaços particulares para        

conviver melhor em harmonia. Porque o autoconhecimento é uma forma de entender            

as diferenças entre nós. Se as pessoas brancas reconhecem o seu privilégio, podem             

entender mais facilmente, e aprofundadamente, a diferença de não nascer branco.           

Nesse sentido, autoconhecer-se é também entender a particularidade daqueles com          

quem dividimos um espaço comum.  

Mudar de espaço é abrir novas possibilidades de percepção. Novos ritmos,           

gestos, expressões faciais, velocidades, temperaturas, sombras. Movimentar-se no        

Espaço é também enfrentar memórias e medos, provocar no corpo uma nova            

resistência. Não é só ter outra visão, mas também ser visto com outras perspectivas,              

enquanto ser que observa e é observado. Partilhar um espaço é ocupá-lo com o              

impacto de outros corpos. Um Espaço poético é capaz de ser provocado a partir da               
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arquitetura. Contudo, não só o Espaço sugere a forma de ocupá-lo, como também             

os outros corpos que se encontram no mesmo ambiente. 

A distância exige uma relação comparativa. Podemos estar próximos de          

pessoas que estão muito distantes fisicamente: minha família está a cerca de 9.040             

kilometros de onde estou. Esse reconhecimento afetivo é também uma orientação           

emocional, uma localização de si. Na duração desse distanciamento, os sentimentos           

são conhecidos a partir de momentos precisos, a partir do acontecimento de sentir.             

Quando vivenciamos, conhecemos o sentimento. No passado, eu tinha medo de           

sentir a distância, de sentir saudades demais, porque no próprio gesto de mudar             

podemos encontrar receios. No enfrentamento deste medo, conheci as minhas          

resistências e, mais ainda, a adaptação do meu corpo. Defrontar um medo            

antecipado é conhecer o próprio futuro.  

Há espaços que não podem ser, ou simplesmente não estão, preenchidos,           

eles devem ser respeitados. Assim como a ausência do corpo, a morte, parte             

interruptiva de um processo natural da vida. Pequenas mortes diárias compõem o            

nosso cotidiano de atividade e reconstrução. O luto é uma espécie de digestão do              

tempo que deve ser atendida com cautela, para o bem estar próprio. A dor e os                

limites emocionais devem ser respeitados, assim como o tempo particular de           

entendimento e adaptação à mudança.  

É possível entender o caminho, que tem a fluidez da água, como uma trilha              

sedenta e cansativa, para revisitar passados e futuros. Podemos pensar na           

construção de uma janela como uma preparação direcionada ao encontro do Sol. Os             

ensinamentos orientais, principalmente o desenvolvimento do conceito de Ma,         

apreciam esta estética oca e essencial para o nascimento. A disponibilidade para o             

surgimento é um espaço de possibilidade gentil e delicado. Tempos são feitos de             

sombras quando refletem uma relação, o futuro só acontece por causa do passado.             

E a reação é também um impacto de ausências.  

A resistência não é essencialmente sobre cálculos e planejamentos, mas sim           

sobre adaptação. Impomos a nossa forma de entender o mundo a partir das nossas              

qualidades e capacidades, assim como o mundo nos encaminha para a forma que             

pode ser compreendido. Ambos, com suas limitações e partilhas. O inesperado está            

sorrateiramente aceito.  
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Nas partidas, há apreensões maleáveis. O medo do passado pode          

transformar-se, pode continuar sendo medo, mas como outra forma de sensação e,            

consequentemente, motivando outras reações. Há descobertas de silêncios        

necessários. O sentimento do medo, atribuído talvez à tristeza e à dor, é também              

proteção. O receio de machucar pode ser incentivo para uma atitude que não             

machuque. Silêncio pode ser cautela. 

Resgatar memórias é um aconchego guardado em espaço íntimo. Esta ação,           

quando distante do apego dolorido e nostálgico da falta, é reservada em cores vivas,              

que dançam ritmos diferentes. Saudade é uma palavra que assume distância de            

acontecimentos ou pessoas, mas a lembrança reconstitui a possibilidade de          

revisitá-los. Transitamos em um tempo de presentes que não podem ser repetidos,            

mas isso não os impede de serem relembrados.  

A substituição da Solidão pela Solitude, no acolhimento próprio como          

bem-estar, é um aprendizado de processos diversos. Pausas temporais e distâncias           

existem em excesso, porque o Vazio pode ser relacionado à vida de qualquer             

pessoa, mesmo que não seja reconhecido. Para estamos juntos é preciso saber            

estar só. Parar de correr para amarrar os tênis é um cuidado, um gesto delicado,               

para não cair. Esvaziar é deixar filtrar, tornar livre e permitir escavar, aprofundar-se.             

O Vazio é um espaço-semente que nasce no silêncio de uma escuta ativa.             

Reticências e vírgulas são sinceras porque naturalmente (des)ocupam os nossos          

caminhos.  
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Apêndices 

 

Entrevista com Rubiane Maia, sobre as performances “O Jardim” e “Janela           
Temporária. À luz das sombras”, para o desenvolvimento da dissertação “A minúcia            
do Vazio nas Artes Plásticas e Performativas: do corpo no espaço e no tempo.”, de               
Jaqueline Lodi 
 
Entrevista realizada em 2 dias 
Datas: 03 e 11 de junho de 2020 
Formato: entrevista qualitativa; chamada em vídeo 
 
O trabalho que estou desenvolvendo fala sobre o Vazio e a primeira vez que eu tive                
contato com esse conceito foi em 2018, quando fui a um seminário sobre o Vazio.               
Aprendi sobre o conceito do MA: o Espaço Vazio que nos permite uma possibilidade.              
O Vazio como um espaço de possibilidades é o principal significado que eu atribuo,              
mas não só. Minha pesquisa é para falar sobre o Vazio dentro da performance, através               
do corpo humano. É um trabalho muito pessoal, porque está associado também à             
atitude e experiência de emigrar, do Brasil para Portugal. Isso envolve solitude e um              
re-aprendizado sobre o que é distância e proximidade. Cada vez mais me encontro em              
um lugar de valorizar o espaço e o distanciamento, ainda que seja complicado falar              
disso neste período de COVID-19 e pandemia. Antes mesmo de ler os teus matérias, já               
percebi a valorização do processo poético no teu trabalho. E uma das principais             
coisas que me cativa no Vazio é o contrário da noção de vazio como triste. “Estou                
sentindo um vazio no peito” - isso é sempre um lugar abominável. O Vazio pode ser                
também um espaço de morte que não se aceita, e a morte um lugar de               
possessividade. No teu trabalho, tu foges do controle. Queria conversar contigo para            
saber mais de ti, pessoalmente, para saber como tu sente o Vazio no teu trabalho,               
principalmente através do corpo - já que sinto uma valorização do processo nas tuas              
obras, e não só no resultado final. E acho que a gente se encontra em uma sociedade                 
com muita preocupação com o resultado final, e que falta essa particularidade do             
Tempo. Parece que todos temos o mesmo tempo, o mesmo tempo para entender isso,              
fazer aquilo, ou para aquele outro. Então, queria que tu me falasse um pouco sobre ti,                
a forma que tu trabalha e como tu entende essas questões. 
 

Fico contente com este encontro, mesmo à distância. Eu acho que as distâncias             
estão se re-organizando socialmente, a partir do que está acontecendo. E também, por mais              
difícil e estranho que seja, é uma maneira de a gente romper com muitas normatividades,               
com aquilo que a gente considera muito padronizado no nosso cotidiano. Então acho que              
muitas possibilidades têm surgido no meio desta pandemia. Um dos meus momentos nessa             
pandemia, foi reconstruir o meu website e aproveitei esse tempo para olhar para esse              
histórico, que é uma coisa que nunca me ocupei de fazer, olhar pra minha própria história. É                 
estranho porque as coisas não necessariamente seguem uma linha contínua, mas que            
quando a gente cria um portfólio, a gente precisa criar essa coerência, continuidade, entre              
uma obra e outra. Esse foi um exercício super difícil pra mim, mas interessante porque pude                
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me dedicar ao olhar de novo, olhar para esse passado. Isso tá fresco em mim, isso é                 
bacana. Eu também tive várias conversas com um rapaz que também está fazendo um              
mestrado também sobre o meu trabalho, e aí a gente tem feito alguns encontros para poder                
conversar sobre os trabalhos em si. E ele criou uma espécie de divisão, recortes de               
momentos da minha trajetória. E aí foi interessante olhar para a visão de outra pessoa.               
Como a outra pessoa vê aquilo que eu fiz e destaca determinados processos que na               
verdade pra mim nao eram muito visíveis e isso me traz muito aprendizado. Por isso que                
acho interessante essas conversas, como a gente está fazendo agora. Eu gosto muito da              
tua concepção de Vazio, do que tu estás trazendo, super acredito nisso. Não sou dessas               
pessoas que pensa o Vazio como negativo, ou a escuridão como algo do mal, ou essas                
coisas assim. Inclusive, tento muito ir contra essa direção, mas é interessante porque eu              
nunca usei o conceito de Vazio como o mote do meu trabalho. Apesar de que quando você                 
fala do processo, eu consigo perceber exatamente essa orientação do processo, do Vazio,             
como algo muito maior do que aquilo que a gente está acostumado a pensar ele, a reduzi-lo.                 
Na verdade a gente está muito acostumado a reduzir o Vazio, né? Como se ele fosse uma                 
coisa muito específica que a gente pudesse encaixar dentro do nosso corpo. Pensando             
corpo, mente, espírito, como uma coisa só, ele é muito limitado né. E a gente tenta dar conta                  
do Vazio como se a gente pudesse… Ele é muito maior do que nós. Isso é bonito. É bonito                   
preservar essa grandiosidade do Vazio, que existe nas coisas mais ínfimas.  

Falando da minha trajetória… Eu entrei na performance de uma maneira muito            
interessada, mas acidental, ao mesmo tempo. Eu acho que tem algo interessante na             
performance. Tenho encontrado algumas coisas muito diferentes, aqui na Europa, aqui na            
Inglaterra, pelo menos, onde a performance já é super institucionalizada. As pessoas vão             
para a Academia para estudar performance, vão fazer doutorados de performances.. Uma            
coisa que ainda no Brasil a gente tá muito distante. Então assim, eu acho que eu vim de                  
uma ideia de trajetória com a performance muito dissidente... onde aqueles que não se              
encaixam muito bem, acabam indo fazer performance, por diferentes caminhos. E aí essa             
trajetória começou e foi super intenso, para mim, pensar, utilizar meu corpo, me colocar              
como protagonista de uma ação, da atenção dos outros, de outros olhares… Eu sempre fui               
super tímida. E de repente eu comecei… Estava fazendo um mestrado em psicologia             
institucional e foi um período super bacana para mim, abriu muitas possibilidades de pensar              
a arte por outras vias e eu comecei a fazer performance numa ideia de clínica, uma clínica                 
de si. E os trabalhos desde o início… Também tem essa forma muito pessoal de pensar o                 
meu trabalho. É lógico que esse pessoal não está reduzido a um EU, mas eu também acho                 
que é muito importante o uso da primeira pessoa, é muito importante a gente se pensar                
como parte, uma pequena subjetividade, ou várias múltiplas subjetividades, dentro do           
mundo. Então o meu trabalho foi muito importante pra eu me reconhecer, criar um senso de                
pertencimento no mundo. E isso foi se desdobrando por esses caminhos da performance. E              
o processo sempre foi a coisa mais importante pra mim, porque o próprio processo de cada                
trabalho me trazia outros trabalhos, outros desejos, e aí eu entrei nessa intensidade do              
produzir, fazer, de um lugar pra outros, participar de festivais, residências... E não só              
esperar as oportunidades, mas tentar criar as oportunidades também, de produzir. Então,            
por exemplo, agora eu tenho, mas eu nunca tive antes, um atelier, um espaço de trabalho                
artístico. O meu trabalho eu produzia em casa, em qualquer lugar as ideias. E aí usava                
esses tempos, ou de festivais ou de residências, para tornar o processo algo concreto.              
Então, aprendi muito a produzir sobre essa ideia de deslocamento do meu corpo, deslocar, ir               
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de um lugar para outro. E isso foi bem interessante, porque me fez encontrar pessoas, ter                
acesso a muitas performances. Porque eu venho de uma Academia que a gente nem              
estudava performance, isso se passava muito longe. Então, a minha escola de performance             
foram os festivais de performance, a começar pelo Trampolim, que eu produzi junto com o               
meu amigo Marcos Vinicius, já falecido, que também era artista. Então essa foi a minha               
base, o fazer e o ver, produzir, cuidar das outras pessoas que fazem performance. Isso               
também era bem bonito nos festivais, porque são os próprios grupos do artista que cuidam               
do artista, nesse momento super frágil e sensível de apresentar o seu próprio trabalho.              
Então me apaixonei pela performance, dentro dessa circunstância que ela trouxe para a             
minha vida.  

Falando especificamente sobre “O Jardim”, ele é uma performance que eu desdobrei            
em dois momentos. O primeiro contato que eu tive com essa ideia de criar um jardim foi na                  
Espanha. Foi um projeto que anos depois eu retomo e faço ele de uma maneira muito                
diferente. Então, eu não considero o mesmo trabalho. Não acho que é o mesmo, mas é                
como se “O Jardim” cresceu e se tornou o segundo. Mas o primeiro, ele surgiu em um                 
contexto de luto pela morte do Marcos Vinícius, que era um grande amigo, um amigo-irmão.               
E de uma convivência extremamente próxima, de se falar todo dia, trabalhar junto, não              
fazendo performance, mas produzindo, trocando ideias, bem cúmplices nos processos de           
criação. Ele era uma referência pra mim, no sentido de amigo e artista que fazia               
performance. Nas primeiras vezes que me apresentei em público foi muito por essa parceria              
com ele, por esse incentivo, também. Então eu cheguei na espanha - e eu falo pensando no                 
Vazio como uma potência - de mãos vazias. Tinha essa sensação de que tudo o que eu                 
tinha eu perdi no meio do caminho, mas ao mesmo tempo tinha essa circunstância de               
residência e eu tinha aplicado um outro projeto… Naquele momento estava muito            
fragilizada, estava meio doente, minha imunidade baixou… peguei uma gripe super forte...            
Achava que não dava conta de fazer esse projeto em que me inscrevi. Falei com o pessoal                 
da residência e eles falaram “tudo bem, você pode fazer qualquer coisa. Se você achar que                
não consegue fazer nada, tudo bem… toma seu tempo”. E eu relaxei. Depois de estar em                
um turbilhão de festival, festival, festival, quatro semanas direto… Muito cansada… eu            
simplesmente cheguei nessa residência querendo descansar. E aí era um lugar muito            
tranquilo. Tinham outras pessoas fazendo residência também, mas era meio que cada            
pessoa na sua, no seu ritmo, fazendo suas coisas, a gente só se encontrava para comer. E                 
aí uma amiga, que eu tinha encontrado em Barcelona, tinha me dado um pacote de feijão,                
falando para eu comer: “aah, come feijão, porque você está chegando agora, é uma              
comida-conforto, leva para ti”. E aí eu não fiz esse feijão, mas comecei a me conectar com                 
essa coisa da infância, de germinar feijão para observar que a semente se desenvolve,              
cresce… Eu não lembro exatamente porque, mas eu pensei assim “talvez agora me cuidar              
signifique olhar de novo para aquilo que cresce”. Ao olhar para a morte dentro de uma                
perspectiva de dor, de sentimento... Então, eu comecei a colocar alguns grãos deste feijão              
para germinar. Isso ainda não era um trabalho, era só um desejo de olhar para aquilo que                 
cresce. E aí, esse processo inicial foi muito transformador. De repente, olhar para as coisas               
que crescem fez muito sentido dentro daquele contexto, foi uma espécie de medicina. E              
comecei a fazer isso incessantemente. E aí comprei algodão. O algodão também tem isso              
de ser meio hospitalar, ligado ao ambiente médico, de cuidado, e de conforto, de ser fofo…                
E pensei em trabalhar com esse material. E a germinar feijão. Acho que foi logo nesse                
período que eu comecei a pensar na ação como essa capacidade só de observar, de estar                
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presente e observar, de uma forma muito meditativa. Porque até então as minhas             
performances pensavam a ação mais como movimento, mais como algo que eu precisava             
fazer. E nesse período, eu comecei a pensar na ação como sendo uma pessoa que recebe,                
um receptor do processo. E aí eu começo a criar este jardim, que vai se ampliando e nasce                  
o Jardim Secreto - que não era feito para público, só foi aberto ao público no final, no último                   
final de semana da residência, as pessoas puderam ver e durante esse período eu ficava               
sozinha nessa sala, germinando feijão, fotografando feijões, passava horas olhando pra           
esses feijões crescendo, para esse desenvolvimento. Era quase como viver o processo do             
processo, porque não era só o meu processo do fazer, mas entrar nesse outro processo que                
é o tempo da planta, da germinação, que é muito diferente do nosso, do corpo humano.                
Tudo era muito lento, era muito silencioso, e ao mesmo tempo, dentro deste espaço, eu               
acho que o Vazio foi se compondo. O Vazio se tornou essa composição que não é estática.                 
O Vazio é muito diferente do nada, não é nada, é muita coisa.  
 
Pois, tem uma coisa que eu ainda estou tentando desenvolver melhor, mas que é a               
relação do vazio com a delicadeza. Porque, por exemplo, quando a gente fala também              
sobre fragilidade… Eu acho que a gente geralmente associa a fragilidade com algo             
ruim, com algo que quebra e como “quebra” sendo algo ruim, mas não como a               
importância da quebra. Até pela questão do luto, o quanto a gente sente dor no luto,                
mas o quanto ele é natural. E ele precisa de uma aceitação, de uma compreensão de                
vida-morte. Dessas ideias muito orientais que para nós é até difícil, porque a gente é               
criado pra abominar a morte, a gente não aceita o distanciamento do corpo físico. A               
gente naturalmente é muito material. E por isso também que queria falar de “O              
Jardim” no meu trabalho. Porque essa questão do luto está ali, tanto no processo,              
como tu falou, de criação, quanto na morte da planta.  
 

Isso que você falou me trouxe uma imagem que aprendi com o processo. Quando              
você germina uma semente de feijão, ela contém sim toda a potencialidade de germinação,              
ela vai germinar, a semente vai se abrir, começar a brotar, vai crescer até certo ponto. E                 
depois dessa etapa, se ela não for transferida, para um outro ambiente, outra terra, em que                
vai poder fazer fotossíntese, ela vai morrer. Isso é algo muito fantástico. Porque a              
capacidade de germinar está quase sempre ali - se aquela semente não está doente, tem               
qualidade, não está quebrada. Ela sempre vai ter capacidade de germinar, mas ela vai              
crescer só até certo ponto. E depois desse ponto, ela começa a pegar, ela precisa da                
energia externa, solar.  

Quando eu fui fazer o segundo jardim, eu tive que já trabalhar com a continuidade               
deste processo, que é uma coisa que eu não fiz no primeiro. No primeiro, eu trabalhei só                 
com essa germinação, num lugar isolado. A germinação era o centro do trabalho. No              
segundo jardim, que já foi um processo menos etéreo, que já entra a terra, a luz, a criação                  
desse ambiente, muito aberto, e sujeito a muitas interferências ao mesmo tempo - de              
pessoas, energias, de temperatura, de insetos... O segundo jardim veio depois de muito             
tempo. Quando eu fiz o primeiro, eu nem imaginava fazer o segundo. Eu nem imaginava               
lidar com a terra, isso não era uma necessidade pra mim. Eu estava focada na germinação,                
no crescimento, no desenvolvimento da semente que germina. Depois de anos, proponho o             
segundo jardim. Em 2014, foi quando, junto com outros artistas, encontro a Marina             
Abramovic e ela propõe que cada pessoa escreva 3 projetos diferentes. E eu escrevi 2               
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projetos inéditos e escrevi “O Jardim”. Porque pensei que de repente pudesse refazer esse              
trabalho de uma maneira completamente diferente do primeiro. A criar esse jardim como             
uma intervenção no espaço, já sabendo que a exposição ia acontecer no SESC POMPEIA,              
nesse lugar super concreto... São Paulo… Grande metrópole... Um contexto muito mais hard             
do que o primeiro. E aí eu proponho ele também com esse tempo de 2 meses, pensando a                  
plantação, o desenvolvimento… Tudo é muito mais completo no segundo [jardim]. E a ação              
em si que eu propus era: criar o jardim, criar esse ambiente outdoor, específico para que                
essas plantas pudessem crescer, e observar as plantas que crescem, mas pensando nisso             
como um laboratório de aprendizado. Quando propus esse trabalho, não sabia se eu ia              
conseguir criar de fato um grande jardim. Propus a performance como um laboratório             
pessoal, onde eu ia trabalhar com a tentativa de criação desse jardim. E ia estudar também,                
porque eu nunca fiz uma plantação efetiva, de nada. Então, tinha que estudar como fazer               
isso e essa parte de estudar como fazer seria parte da performance, já que seriam são dois                 
meses. Então boa parte das respostas desse trabalho surgiram no próprio processo de             
fazer. E aí veio esse tempo, o primeiro mês, eu acho que foi muito dentro dessa                
circunstância que propus.  

Esse laboratório estava dividido em 3 partes no espaço: tinha uma grande            
plataforma, coberta de terra, foram toneladas de terra, e o início dessa plataforma tinha uma               
composição que era meio laboratorial - com vidrarias de laboratório, com mesa, estante,             
computador, impressora, material de desenho, caderno, todos esses aparatos meio que           
laboratoriais. E de certa forma, meio atelier artístico também. Depois, descendo as escadas,             
tinha outra plataforma de terra também, para plantio. Então, ao todo, eu tinha mais ou               
menos esses 3 ambientes para começar a gerar essa plantação.  

Eu inicio trabalhando com a terra, porque para mim esse contato com a terra, com               
aquele espaço que era considerado - para o público - um espaço vazio. Eu lembro de                
escutar muito isso, era um espaço muito questionado pelo público. Porque eu fiquei na              
biblioteca e o público que frequentava essa parte não era necessariamente um público que              
vai para o SESC para ver Marina Abramovic, ou uma exposição histórica. Não, é um público                
que ia pro SESC todo dia, para ler jornal, para sentar nas mesmas mesinhas… O SESC                
POMPEIA tem um público gigante de terceira idade, de criança também. Então, essa parte é               
ocupada pelas pessoas da convivência do SESC, principalmente. De repente, essas           
pessoas chegavam ali, para sentar na sua mesa, e sempre sentavam no mesmo lugar, e               
não encontravam mais a mesma disposição, encontravam esse lugar cheio de terra. Era             
isso que eu ouvia muito, “lugar cheio de terra”.  

Antes de eu fazer qualquer coisa, esse lugar, essa disposição, já representava uma             
intervenção enorme dentro desse espaço. A primeira semana no jardim foi uma semana…             
Eu me deparei com uma certa recusa, uma certa rejeição do público, violenta, no sentido de                
“estão ocupando o nosso espaço com isso, o que que é isso?”. E eu tinha essa coisa de não                   
falar, de pensar que não falar, para mim, na época, foi uma escolha. Fiquei na dúvida entre                 
falar e não falar. Num certo momento decidi que eu não ia falar, que a minha performance ia                  
ser em silêncio, por todo o período. Porque falar, para mim, significava uma dispersão de               
energia, para uma direção que não era a direção que eu queria orientar o meu trabalho. A                 
direção do meu corpo, da minha ação para esse trabalho, era a terra, a planta. Falar                
significava direcionar essa energia para pessoas, entao eu queria que esse trabalho fosse             
em silêncio, porque toda minha energia seria focada entre meu corpo e esse lugar, as               
plantas. E ai fechei com essa decisão. O primeiro mês da performance foi muito trabalho               
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físico, muito focado nessa ideia de estabelecer. É estranho pensar isso, mas os primeiros 15               
dias foram de um trabalho tão duro, tão pesado, de carregar terra, procurar buraco, dispor               
material… Existia uma ansiedade da minha parte de pensar se esses feijões iam sobreviver              
ou não, sem a luz direta, só com a luz artificial. Então eu terminei esses primeiros 15 dias -                   
15 ou 20 - exausta, fisicamente exaurida. Também por ter que me adaptar a essa nova                
rotina de passar 8 horas nesse lugar, de estar o tempo inteiro sendo observada pelo público,                
de ter muita expectativa nesse redor, de ter a minhas próprias expectativas… Só que              
chegou um ponto que isso começou a se reajustar. Num determinado momento essa ideia              
de ter uma demanda de trabalho e a própria exaustão começaram a criar em mim uma                
necessidade de descanso, de cuidar da minha própria energia dentro daquele lugar. E aí eu               
comecei a descansar dentro do Jardim. Isso não foi uma ação planejada, mas em um               
determinado dia, eu estava tão exausta, tão exausta, tão exausta… E o SESC é um lugar                
cheio, com muito barulho. Às vezes, eu saia de lá com muita dor de cabeça, porque                
constantemente ouvia vozes falando ao mesmo tempo. Deitei no chão da terra e comecei a               
pensar “nossa, eu quero plantar o meu corpo aqui”. E, a partir desse momento, fiquei ali                
durante algumas horas e saí muito mais carregada do que eu poderia imaginar.  

Quando eu comecei a me entregar, no meu processo de entrega do corpo para              
aquele lugar - não ser mais a pessoa que, não é autoridade, mas que tem a                
responsabilidade de fazer a coisa acontecer -, de repente, eu me dei conta que essa               
responsabilidade toda não era um processo individual. Como eu estava lidando com outros             
seres, plantas, terra, vida, essa vida era partilhada e o peso passou a ser menor pra mim.                 
Mas isso não foi uma coisa racional, isso foi uma coisa que se deu no processo. E aí, a                   
partir disso, a minha relação com esse lugar se modificou totalmente, porque eu comecei a               
sentir que eu era parte dessa coisa maior. Eu não era só a pessoa que tem essa autoridade                  
de fazer… Se eu fizer isso, tá certo, se eu fizer de outro jeito, tá errado, se eu fizer… Se eu,                     
eu eu.. Sair desse “eu, eu, eu”. E comecei a me pensar como parte desse jardim. Comecei a                  
desenvolver outro tipo de ação, a criar outras possibilidades de comportamento dentro deste             
jardim. Comecei a entrar em um outro ritmo. Saí desse ritmo-lógica de Rubiane, humana, e               
comecei a entrar em uma lógica que era a lógica do próprio lugar, muito mais fluida, muito                 
mais orgânica. E o jardim começou a crescer e eu me tornei parte desse processo de                
crescimento, eu acho, também.  

Se eu pensar no meu corpo agora, eu tenho pensado muito numa coisa atual, não é                
uma coisa de 2015, mas eu tenho pensado muito em corpo como um espaço oco. Eu gosto                 
dessa palavra “oco’. Tenho pesquisado fenômenos de incorporação, de trânsito, de           
canalização, do corpo que é um canal. Então, isso faz parte da minha pesquisa mais               
recente. Mas, se eu aplico essa ideia ao jardim, eu acho que num determinado momento, eu                
tive que abrir mão de um excesso para deixar o meu corpo mais oco, para que outras coisas                  
pudessem passar por ele. E aí eu comecei de fato a estabelecer uma ligação mais               
horizontal, mais orgânica com esse jardim. Porque antes eu estava muito ocupada em             
comunicar, mas não em receber as respostas que o jardim tinha, que existe, que é               
existencial. 

 
Em relação a isso, desse ambiente e da nossa capacidade de gerar uma atmosfera no               
espaço, tu pode me descrever melhor como é que era essa atmosfera em termos de               
sensações? O que o teu corpo sentia? O que tu sentia do corpo das pessoas? Como                
era esse ambiente, em termos de sensações? 
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Isso mudou muito, do início para o crescimento do jardim. O início era caótico. Tinha               

muito essa ação de cansaço contínuo, uma dificuldade muito forte de concentrar, de             
concentração. O jardim estava em uma plataforma mais elevada, e o som sobe. Então, eu               
tinha essa sensação que estava no meio de um caos de voz, de muitas vozes misturadas.                
No início do jardim, isso me fazia sair de lá com muita dor de cabeça, eu quase todos os                   
dias, terminava a performance com um estado de exaustão mental muito forte. Até usei              
aqueles tampões de ouvido que a marina abramovic usava em “O Método”, e era uma               
experiência muito boa. Era desconfortável fisicamente, então não conseguia ficar muito           
tempo, mas entrar nessa cápsula de silêncio, e estar com o corpo tocando a terra, era uma                 
sensação muito prazerosa. Era como se eu ampliasse a capacidade do meu corpo de              
absorver a energia da terra. Só que depois, eu comecei a conseguir entrar nesses estados               
sem precisar desse tampão de ouvido. À medida que as plantas começaram a crescer… No               
início, o jardim demandava muito, porque eu tinha que mexer na terra, plantar, colocar              
semente por semente, depois que eu fiz essa primeira parte que era um trabalho físico duro                
do jardim, eu passei a ter uma rotina onde só precisava colocar água. Coloquei também               
muitos cristais na terra, algo que não era visível, cristais que eu ganhei, não foi algo                
pensado. 
 
Quais cristais, por curiosidade? 
 
Quartzo transparente. Ganhei da produtora do evento, ela falou que era para ajudar. Eu              
achei bonito e coloquei debaixo da terra. Quando terminou essa parte do trabalho físico,              
comecei a cuidar dessa limpeza, mais sutil, de tirar as folhas amarelas, coisas assim. Então               
eu tinha esse tempo livre e eu comecei a entrar nesse outro ritmo de observação. Passava                
muito tempo parada, observando as plantas. E comecei a entrar nessa ideia de que quanto               
mais eu entrasse nesse ritmo da própria planta, eu ia conseguir observar o movimento delas               
crescendo. Então começo a sentar. E eu tive a sensação de que conseguia ver essas               
plantas crescendo, elas se moviam. Às vezes, o feijão se movia sem ter nenhum vento.               
Parece um absurdo falar isso, mas ele dava pequenos saltos. E só era possível ver isso se                 
você passasse muito tempo ali vendo isso. Se você passa muito rápido, óbvio que você não                
vai perceber. Mas eu vi esses feijões dando pequenos estalos, pequenos saltinhos, essas             
folhas. E a atmosfera do jardim mudou, à medida que foi crescendo também, o público               
começou a entrar no jardim, estar ao redor de uma outra forma. De uma forma muito mais                 
tranquila, silenciosa. O público tinha se aproximado do jardim e tinha uma relação muito              
forte de pensar em coisas do passado, de trazer memórias. Como eu estava em São Paulo,                
às vezes eu escutava muita gente que falava da vida antes de viver em São Paulo, que vivia                  
no campo, vivia no interior, isso era bem forte. E eu me alimentava dessas histórias que eu                 
ia escutando. Ficava lá, de olho fechado, e ia recebendo essas memórias de outras              
pessoas, que eram faladas. Passou a ser muito prazeroso estar nesse jardim. Depois do              
primeiro mês, eu poderia estar nesse lugar muito mais tempo que dois meses. Porque era               
esse lugar que se transformou, isso, em uma outra atmosfera, como atravessar um portal. E               
ver uma atmosfera própria.  

Uma coisa muito fantástica que aconteceu, que é sutil também para quem observa, é              
que começaram a aparecer insetos. No início, não tinha nenhum inseto, não existia. Não via               
nenhum inseto em nenhum lugar do SESC, porque é super limpo. É um lugar que tem fluxo                 
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de muita gente. Mas aí, começaram a aparecer borboletas, lagartas, casulos no jardim,             
formiga, grilo. Tem até a história que eu tenho uma relação com à esperança no jardim, o                 
grilo verde, chamado de Esperança. Eu começo a conviver com ela, porque ela aparece ali               
todos os dias, ela muda de lugar, até fotografo ela algumas vezes. E ela passa a ser esse                  
habitante do jardim. Até que um dia, eu chego e encontro ela morta. Pra mim foi um choque                  
encontrar ela morta. Porque ela era parte do jardim, estávamos vivendo a uma semana, eu a                
tocava e ela subia no meu dedo. Aí um dia eu encontro ela morta. Então eu tive uma                  
epifania ao encontrar ela morta. Eu chorei muito. Não conseguia parar de chorar. É              
engraçado encontrar com a morte nesta instância. Porque automaticamente esse fato me            
levou ao luto de antes, do primeiro processo. E aí eu escrevi um texto no meu diário sobre                  
isso. Me encontro com a morte da Esperança. Existe um texto da Marguerite Duras, que é                
ela descrevendo a morte de uma mosca. E foi muito forte porque uma amiga tinha me dado                 
este texto dentro do jardim, antes de acontecer essa história da Esperança. E eu tinha lido                
esse texto, alguns dias antes da morte da Esperança. Lembro agora que a Esperança não               
estava totalmente morta, ela estava morrendo, se debatendo, e aí eu começo a cuidar da               
morte dela. Essa parte é extremamente importante. Começo a cantar pra ela. Tinha lido              
sobre grilos e aprendei que eles escutam - e é um dos pouco insetos que escuta assim -                  
com a mesma frequência dos seres humanos. Então eu comecei a cantar para essa              
Esperança para que ela morresse escutando a minha voz. E aí é o dia inteiro que eu passo                  
totalmente conectada com a morte desse inseto no jardim, que foi um dos momentos super               
fortes pra mim.  

Eu acho que essa coisa do inseto, contanto essa história anos depois… O Jardim me               
fez olhar para coisas que a gente considera insignificantes, coisas que no nosso cotidiano a               
gente não enxerga, não tem a menor curiosidade de enxergar também, da nossa             
perspectiva. Eu sei que não é a sua perspectiva, mas pensando de uma cabeça mais               
externa, penso que talvez chorar pela morte de um inseto é uma coisa patética, mas,               
naquele momento, dentro daquela atmosfera, eu não me via superior a esse afeto. 

 
Entendo muito! Tem um poema do Manoel de Barros que fala sobre as             
insignificâncias, e inclusive estou quase mandando uma mensagem para ele. Tem           
uma outra questão que ele fala do ridículo e é bárbaro. Eu me considero uma pessoa                
ridícula e eu não tenho problema em ser ridícula - quer dizer, tento buscar esse lugar                
de “não é patético”. E que é muito difícil. O teu próprio processo ele não é imediato,                 
esse ato de chorar não é imediato, esse permitir chorar… 
 
Se a Esperança aparecesse no primeiro ou no segundo dia do jardim, eu não ia chorar não.  
 
De repente tu até tiraria ela dali, ou faria algo muito mais brusco. E é isso, é evidente                  
que estou falando de performance, mas nessa comparação de performance e           
cotidiano, cotidiano e vida… A gente fala muito em pessoas vazias, em sociedade             
vazia, mas eu não sei se a gente sabe o que é o Vazio. Porque a gente tem uma rotina                    
tão louca, tão turbilhada, e numa dinâmica de tempo tão distante… Porque esse             
tempo de autoconhecimento, de olhar para si, mas também olhar para as coisas ao              
nosso redor, ele é… 
 
Reprimido. 
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Exato. Até a nossa própria ideia de sistema de vida implica que estejamos 10 horas               
trabalhando, e se tu não estiver, tu não está sendo útil. O que coloca o nosso corpo                 
nesse lugar de ter que ser útil, sempre muito produtivo, numa perspectiva de capital.  
 
Inclusive essa era a minha perspectiva inicial durante o jardim, eu era um corpo útil               
produzindo o jardim, lavrando a terra, plantando, criando isso, criando aquilo, organizando o             
lugar, vendo a luz, posicionando isso ou aquilo… Em um ponto, quando isso acabou, eu               
tinha mais um mês e meio pela frente.  
 
Exatamente, é também sobre a nossa própria dificuldade. Muito se fala, neste período             
de isolamento social, sobre produtividade. E, principalmente, para artistas, o quanto           
você como artista deve estar produzindo. Sempre temos que estar fazendo algo e se              
não estamos, é muito ruim. E eu falo isso, mas eu também falo para mim. Porque é                 
uma constância de questionamentos e de ressignificação, de tempo, processo, que           
entra nesse mundo subjetivo. Agora nesse início de Abril, que foi o início que eu               
comecei esse período de isolamento - na verdade comecei no início de março - , eu                
estava numa produção da minha dissertação que estava sendo quase perfeita, num            
processo de olhar muito para a pesquisa, para o que eu estava fazendo. E aí começou                
a vir os problemas de isolamento, de pressão... E do meu corpo não está mais se                
adaptando da mesma forma, começar a sentir ansiedades e coisas que me deixaram             
sem conseguir produzir por um período. Eu não conseguia. Porque falar de Vazio,             
estando cheia, é uma coisa muito louca, não é possível. É abrir o computador, fazer               
um café, colocar uma música mais meditativa, mas não conseguir. E eu tenho muito              
carinho por esse trabalho. Porém, esse estado de liberdade ele não é contínuo, ele              
não é facilmente provocado, ele necessita de um estado de liberdade interna. Até fiz              
um curso que falava sobre o método Kum Nye na criação artística, e ele trabalhava               
algumas questões como o desapego, a falta de julgamento, o trabalho do ego, e mais               
uns dois conceitos que trabalhavam um processo meditativo para a criação. Ou seja,             
o quanto é diferente quando tu limpa o teu corpo, em termos de tempo da respiração,                
da nossa fala… Acho que ansiedade é uma coisa que cada vez mais está sendo dita e                 
é importante que se fale. Mas é nesse lugar que eu busco também falar sobre a                
performance.  
 
Tem uma coisa que eu queria te perguntar também, que eu não encontrei muito, mas               
que achei muito interessante. Mais a título de curiosidade pelo processo: nos seus             
diários, dá pra ver, e é lindo, que tu fez muitas pesquisas de como fazer o jardim                 
germinar, de como fazer aquele jardim mais confortável para ele mesmo, pro seu             
crescimento. E uma coisa que me chamou a atenção é o estudo da lua, como foi essa                 
pesquisa e como tu sentiu esse processo? 
 
Eu estava muito interessada em pensar o plantio de modo orgânico e por mais que para                
muita gente essa ideia das influências no plantio seja muito de superstição, eu nunca tinha               
plantando nada. Então pensei que se for pra começar, precisava começar considerando que             
todas as relações, todas as condições externas, vão influenciar de alguma forma. E aí              
comecei a ler sobre a ua, sobre as fases da lua, como que cada fase influencia numa                 
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determinada questão, não só as plantas, mas nós, nosso corpo também. Comecei a             
considerar isso como parte do processo de pensar nesse crescimento, esse lugar, esses             
fatores. Eu tinha esse fator de medir o ph da água, pra ver se estava legal, se não estava, o                    
solo também. Pra mim, esse ambiente do jardim é muito conectado a pensar em processos               
de criação, a vida, o germinar uma vida. Estava pensando na planta como esse ser vivo. Eu                 
queria criar as condições ideias para que esse ser vivo pudesse crescer. Para mim, era               
óbvio que eu tinha que considerar esses aspectos, acreditando ou nao. Porque não era uma               
questão de acreditar ou não, mas entender que tudo isso é parte. Nesse sentido, eu               
acredito, porque não considero que nós somos seres isolados nesse planeta. Eu acho que              
toda a atmosfera, a energia, o calor… Tudo isso é parte. Se você bebe a água de um                  
determinado lugar, limpa ou cristalina, da montanha, é evidente que isso tem um impacto              
diferente no seu corpo, por que não teria na planta? Então comecei a pensar nessas               
relações. Comecei a tentar aplicar isso dentro dessa ideia de laboratório. Ao mesmo tempo              
que esse laboratório meu não era científico, era um científico dentro de um caminho muito               
diferente da ciência tradicional. Era um lugar de pensar a organicidade. Eu tirei “I Ching”               
pensando essa energia, que caminho era mais interessante, e aí saiu a quietude. E foi lindo,                
porque é uma resposta muito óbvia, muito certeira, mas que, pra mim, surgiu como uma               
confirmação, para encontrar essa quietude dentro de mim. Para que eu entrasse em             
sintonia, numa frequência mais próxima desse ambiente. Isso também foi parte para me             
pensar como parte, e não como a pessoa que é a autoridade, de não ser uma hierarquia -                  
fugir do EU estou fazendo.  

O diário representou, de certa forma, esse lugar onde eu podia construir essas             
anotações, construir esse caminho de percepção, colocar no papel. Eu sou muito de             
escrever, gosto muito de escrever, sempre tive diários, cadernos de anotações. Tenho            
vários cadernos, de períodos, anotações, ideias. O diário, para mim, é esse lugar de              
depositar um pouco as repressões que iam surgindo no próprio processo. E uma coisa              
interessante também, que se tornou uma coisa forte para mim, foi o desenho, desenhar.              
Comecei a desenhar muito, mais pro final do jardim. E o trabalho de preparação deste               
exercício aéreo surge porque, à medida em que os feijões cresciam, comecei a observar              
esse espaço aéreo, esse espaço onde as plantas iam se tocando, os galhos iam crescendo.               
Foi daí que surgiu a noção de espaço aéreo, porque as plantas estão dançando, estão se                
movendo nesse espaço aéreo. Eu acho que isso é uma imagem do Vazio, esse espaço               
aéreo que começou a se formar, esse emaranhado.  

Tenho um último caderno, que são só desenhos, que eu chamo de coreografia aérea              
das plantas. Se você olha sem contexto, você nem percebe que é planta, porque fiz só                
linhas. Daí que surgiu o nome: coreografias aéreas e preparação para o exercício aéreo. As               
plantas estão começando a se preparar para o voo. O feijão cresceu nesse jardim, e isso                
levou um tempo, começou na vagem. Então, no primeiro dia eu não poderia imaginar o que                
seriam esses dois meses, o que se construiu, o que se deu ali. 

 
Pausa. Entrevista 11 de julho: 
 
Sobre Tempo e Corpo: se fosse necessário definir um “tempo de preparo” como um              
“tempo do corpo” para realizar tanto “O Jardim”, quanto “Janela Temporária. À Luz             
das Sombras.”. Sei que são diferentes, mas como tu descreverias esse Tempo? De             
que forma tu preparas o teu corpo para essas ações? 
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Boa pergunta. A ideia de preparação é algo que eu considero, eu acho que é bem                
importante, mas eu vivo um certo dilema, um questionamento. Ao mesmo tempo que eu              
sinto que há uma necessidade de me preparar, de preparar meu corpo… Eu acho que o                
trabalho começa sempre antes da apresentação em si. Ele começa a partir do momento em               
que você começa a pensar, elaborar, sentir, os caminhos que vão se abrindo para a               
construção da própria obra. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a total certeza de que é muito                 
forte a ideia de que a gente nunca está preparado de fato para nada. Então, eu vivo essa                  
ambivalência. Porque ao mesmo tempo que eu construo alguns caminhos, algumas           
atividades que eu considero de preparação... De fato eu acho que isso ajuda a criar uma                
espécie de sensibilidade diferente, ajuda a criar outras percepções, ajuda você a se             
conectar mais, a me conectar mais com o meu próprio corpo.. Eu acho que essa preparação                
é uma espécie de farsa também, porque você nunca vai estar pronto. Às vezes a gente se                 
engana também, porque a gente acha que está pronto, a gente cria a ideia de que está                 
pronto, mas, na hora que a coisa acontece, os problemas são muito diferentes daquilo que               
você projeta. Então, eu tenho várias práticas, normalmente, que eu gosto de adotar. “O              
Jardim”, por exemplo, foi um trabalho que eu não me sentia nada pronta para começar,               
porque eu estava trabalhando muito antes, estava vindo de um processo super estressante             
de desligamento do meu trabalho como professora no Espírito Santo. Então, estava com um              
tempo extremamente atropelado, na vida cotidiana, logo antes de “O Jardim”. Mas, ao             
mesmo tempo, a Marina propôs que a gente fizesse o Clean the House antes da exposição.                
E isso foi fantástico. Foi realmente fantástico! Porque a gente teve esse momento de              
imersão, isolados, todos os artistas que estavam participando da exposição. Incluindo           
algumas outras pessoas de suporte. Então a gente foi pra esse lugar, uma espécie de lugar                
de retiro na natureza. E a gente passou 5 dias imersos no Clean the house, fazendo uma                 
série desses exercícios que ela ia propondo. Foi de uma intensidade absurda. Saímos de lá               
muito carregados. E aí você está super carregado, com o teu corpo numa potência muito               
diferente da vida cotidiana. Mas, ao mesmo tempo, você volta pra São Paulo, quando você               
entra em Sao Paulo você sente o caos, o barulho... Você entra para a montagem do seu                 
trabalho e você se depara com uma série de questões que você precisa ser muito objetivo,                
muito pragmático a lidar com a coisa. Então, eu acho que isso acontece o tempo inteiro na                 
vida da gente. Porque a gente cria essa preparação do corpo, esses momentos de um               
revigorar-se, de entrar num estado que eu sinto como um estado de suspensão, mas depois               
você obrigatoriamente também tem que lidar com a parte prática, super pragmática. E, pelo              
menos no meu caso, essa parte prática institucional é super estressante, cansativa. Eu sei              
fazer e eu faço quando tem que fazer, mas seria lindo se a gente pudesse ficar só nesse                  
tempo de suspensão, mas a gente está nesses atritos a todo tempo. Atritos não, fricção.               
Estamos nessa fricção. A ideia de me preparar para o Jardim foi incrível, porque teve esse                
momento do Clean the House antes, mas nem sempre tem esse tipo de possibilidade. Às               
vezes não existe esse tempo. E aí eu crio pequenas práticas que eu acho que me ajudam.                 
Dependendo da performance, eu faço jejum, tento criar alguns processo de meditação, tento             
estar com um corpo mais energético. No meu dia a dia eu acho que a atividade física é                  
super importante, eu faço yoga. São práticas que de artista para artista é muito diferente,               
mas eu vejo as minhas necessidades muito conectadas a essa relação do corpo meu estado               
mental. 
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É engraçado porque a gente tende a distanciar a questão do relaxamento da mente e               
do corpo. Como a questão do exercício físico, às vezes a gente se sente muito               
cansado justamente pela ausência do exercício. 
 
Exatamente, isso eu vejo com muita nitidez em mim. Principalmente agora que o mundo              
está mais virtual, nesse momento de isolamento, a gente passa muito tempo na cabeça só.               
A gente passa muito tempo aqui [no computador]. É incrível como a gente consegue ficar               
horas na frente de um computador. E se você não cria uma interrupção, uma quebra, desse                
lugar, a gente não encontra o corpo. O corpo fica meio abandonado, de lado. Porque ele tá                 
ali, ele não tá te dando nenhum trabalho, mas depois você sente que está distante. Eu sinto                 
que a performance traz isso, fazer a performance traz isso. Você tem que voltar para o seu                 
corpo para fazer uma ação. É muito legal como preparação você já ir fazer isso antes, já ir                  
criando essa intimidade com o teu corpo, de uma forma mais ativa. 
 
Uma vez eu li sobre como inteligência também é movimento, como movimentar o             
corpo nos deixava mais ativa mentalmente, que é justamente isso que estamos            
falando. Mas, fiquei um pouco na dúvida sobre essa preparação: quais os efeitos do              
jejum no teu corpo? O que tu sente?  
 
Eu vou usar o Clean The House como exemplo, onde a gente passa cinco dias sem comer.                 
Eu tenho essa prática de fazer jejum de vez em quando, porque eu acho que muda um                 
pouco a dinâmica do teu metabolismo, essa parada de comer. Porque a ideia não é parar de                 
comer para sofrer, é parar de comer para abrir espaço pro teu corpo funcionar de uma                
maneira diferente, funcionar menos sobrecarregado. E aí no Clean The House foi um grande              
desafio ficar cinco dias sem comer, a gente só podia beber chá, líquidos, e não tinha                
nenhum sólido. A gente tinha várias pessoas lá e a forma como cada um ia se relacionando                 
com isso era muito diferente. É incrível que a nossa relação com a comida é, às vezes,                 
muito mais psicológica do que física. 
 
Sim! E muito também dentro também dessa sociedade de consumo. Nesse início de             
quarentena, eu reduzi muito a minha alimentação, porque eu queria evitar de fazer             
compras, racionalizar os alimentos. E percebi como eu estava comendo menos, e que             
estava tudo bem, não estava passando mal ou sentindo que precisava de mais. 
 
O problema é que a gente come sem nem perceber que está comendo. 
 
Fora os vícios. 
 
É, isso é um hábito. Então, eu acho que isso não é uma constância na minha vida. Eu                  
gostaria que fosse mais constante essa disciplina com a alimentação, porque eu não tenho              
isso como uma constância. Mas, normalmente, para fazer performance, eu tento -            
dependendo do projeto, se for um projeto de longa duração - estar bem atenta a isso. “O                 
Jardim”, por exemplo, mudou totalmente a minha dinâmica de alimentação. Porque para            
fazer “O Jardim”, eu passava 8 horas no SESC, eu não ia parar para almoçar… Tive que                 
mudar minha rotina de alimentação em função do trabalho. E a gente sempre pensa que               
ficar sem comer vai ser uma coisa sofrida, a gente já antecipa o sofrimento. Eu lembro que                 
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participei, há anos atrás, de um congresso sobre a História da Alimentação e lembro de um                
palestrante que falou que a gente podia contar a História da Humanidade a partir da História                
da Fome. Então eu acho que a gente tem uma relação com a comida que é importante a                  
gente ter consciência dela. E eu não estou falando isso nem um pouco por questões               
estéticas. Eu acho que é uma relação que é muito desconectada das necessidades reais. Eu               
acho que o jejum me ajuda. Me ajuda, de vez em quando, a criar interrupções dos meus                 
hábitos. A gente vai criando hábitos e a gente nem percebe que a gente tem vários hábitos.                 
Eu acho que o jejum me faz ter mais consciência das necessidades reais do meu corpo. E                 
não é uma coisa que me enfraquece, pelo contrário, eu acho que é uma coisa que fortalece                 
a gente, feito da maneira correta. Eu não sou uma pessoa de fazer dieta. Eu não penso no                  
jejum relacionado à ideia de dieta. Para mim, o jejum é quebrar um pouco, é criar uma                 
pausa. Foi incrível no Clean The House passar cinco dias sem comer. Incrível como muda               
totalmente o seu metabolismo. Eu senti muita dor de cabeça no primeiro dia, depois passou.               
E lembro que no terceiro dia sem comer, eu estava me sentindo super forte, super               
revigorada. Existem pessoas que fazem esses processos de uma maneira mais longa            
também. Acho que também é um aprendizado, um encontro com o próprio corpo entender              
que ele pode funcionar de outra maneira. 
 
Alinhado a isso, porque não deixa de ser uma disciplina… Acho que às vezes a               
palavra “disciplina” leva a um lugar muito rigoroso e esse rigor sendo ruim. Mas,              
tanto um processo de ficar cinco dias sem comer, quanto oito horas em silêncio,              
necessitam de uma disciplina do corpo. Como é que é a disciplina pra ti, no teu                
trabalho? 
 

Eu sou super rigorosa, eu acho. Às vezes eu preciso criar armadilhas para quebrar              
isso. Eu crio certas proposições, tarefas para mim mesma, dentro de um trabalho como o               
Jardim, por exemplo. E eu sou muito rigorosa durante as minhas ações, mais do que na                
vida. Na vida eu tenho uma tendência a ser rigorosa, mas eu gosto um pouco de rotina. Eu                  
passei muito tempo da minha vida, uns dois anos, sendo nômade - vivendo viajando, entre               
residências, casas de pessoas. Não criar uma disciplina, para mim, me fazia ficar             
completamente perdida. Então foi um período que eu estava super disciplinada, eu            
acordava, fazia yoga, tinha uma série de organização no dia a dia. Não tenho nenhuma               
pretensão de transformar essas rotinas numa trajetória inteira de vida, mas acho que             
funciono por períodos. Tem períodos que certas coisas funcionam bem pra mim e eu gosto               
de ter essa disciplina, numa determinada situação. Então, eu acho que no trabalho a              
disciplina é uma extensão disso, de coisas que no dia a dia funcionam bem para mim. E no                  
trabalho coloco isso de uma maneira mais acentuada. “O Jardim” necessitou dessa            
disciplina. Acho que a partir do momento que eu consegui estabelecer uma disciplina em “O               
Jardim”, o relaxamento veio. Porque eu acho que eu deixei que a disciplina fosse construída               
não só por mim, mas o jardim respondia também às necessidades dele. Então comecei a ter                
atenção ao que o jardim precisava. Não é uma disciplina constante, como se a performance               
fosse ser assim do início ao fim, porque surpresas vão acontecendo no meio do caminho.               
Mas eu acho que eu fui conseguindo entrar em uma espécie de equilíbrio entre o que eu                 
precisava e “O Jardim” precisava. Eu acho que existe um tipo de diálogo que passa pela                
disciplina aí. 
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Como tu vê a disciplina na meditação? Porque, por exemplo, você falou em “acordar              
de manhã e meditar”, ou, sobre exigir do teu corpo o relaxamento. 
 

Vou responder isso de uma maneira muito pessoal. Acho que as pessoas funcionam             
de uma maneira muito diferente para fazer exercícios. Eu nunca tenho essa sensação “ual!              
Eba! Hoje vou acordar e fazer exercício!”. Meu marido é completamente o oposto de mim,               
ele adora, já acorda feliz ao saber que vai correr. Mas, eu sei que, quando eu estou fazendo,                  
é muito boa a sensação, é uma coisa imediata. Não é uma coisa que eu vou receber o                  
resultado daqui a três meses, não. Você vai sentar para fazer yoga e isso vai te transformar                 
ali, naquele momento, naquele presente. Então para mim a disciplina é essa ideia de que eu                
preciso me forçar a fazer essas coisas porque senão eu não vou fazer, eu vou fazer outra                 
coisa. Então, acho que pra mim a disciplina são certas proposições que me coloco. Se eu                
acordo e fico pensando no que eu vou fazer.. eu não faço. A minha cabeça vai me levar para                   
outra coisa. Se eu acordo e faço, é maravilhoso. Não sei se tenho um aspecto mental, a                 
minha mente é muito desviante. A disciplina tem a ver com algo mental. Eu super respeito                
desejos, eu acho que a gente tem que desejar, quebrar regras, fazer coisas que estão fora                
de uma caixinha, mas acredito muito na transformação pelos pequenos hábitos e isso é tão               
difícil. 
 
Até porque o pequeno é muito subvalorizado, “só isso”, “só aquilo”, “só uma vez”, aí               
nunca é importante. Agora, vamos falar sobre janela temporária? Pode começar           
falando como se sentir mais à vontade, por favor.  
 

Sobre a construção do trabalho, eu estava nessa residência no méxico, um espaço             
incrível. Estava participando inicialmente de um workshop, e tinha um grupo grande de             
artistas, ficamos 3 semanas nessa residência. Lugar extremamente solar, muito quente,           
arquitetura que se mistura com a própria paisagem. Incidência do sol nessa arquitetura e a               
projeção de sombras que iam ocupando esse espaço todo dia e que iam se transformando               
ao longo do dia, desenhos no chão. Sombras se movimentavam. Comecei a ler sobre a ideia                
de Relógio solar, de pensar como percebemos o tempo através da sombra. Desde simples              
ações antigas, monumentos, que tinha muito essa relação com o alinhamento do Sol, da              
Lua. Alinhamento do sol, da lua, e como isso projetava certos símbolos, sombras. Criava              
uma composição que era entendida como uma simbologia.Os enquadramentos as janelas,           
as portas, toda a disposição de frames, molduras, que criavam passagens de luz. A              
disposição das molduras, os enquadramento, criavam passagens de luz. Conjunto de           
interesses se conectam.  

Resolvi desenhar esta grade, pensando nela como uma extensão móvel da           
arquitetura que enxergava, das janelas, das portas, da cidade, que criavam passagens de             
luz. Ao invés de só coletar, olhar para a sombra, vou trabalhar movimentando essas              
sombras, vou criá-las. Mandei fazer o frame, comprei corda, e eu mesma entrelacei a corda               
nessa moldura, criar esse entrelaçamento foi parte do trabalho, ainda que não apareça no              
vídeo. às vezes deitada no chão, às vezes de pé. e eu mesma entrelacei essa corda nessa                 
moldura. Criar esse entrelaçamento foi parte. O trabalho consistia na ideia de brincar com              
essa grade, comecei a caminhar com ela, em várias posições. Comecei a criar encontros              
entre a sombra arquitetônica, que tinha incidência na arquitetura, com a sombra que eu              
movimentava. Foi uma espécie de sobreposição, comecei a criar muitas sobreposições de            
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sombra. Isso tinha uma relação com o desenho, eu gosto muito de desenhar. Era uma               
maneira de desenhar sobre esses espaços que eu estava ocupando. Pensar essas formas,             
o cheio e o vazio, o que se move e o que é fixo.  

Essa ideia do Sol, da Luz que incide sobre essa grade, pensando um tempo              
orgânico, pensando nesse conceito do relógio solar, de como diferentes momentos criam            
diferentes possibilidades de sombreamento. É um trabalho que eu poderia ter desenvolvido            
mais. Foi super rápido, mas quando você tá na residência, o tempo é muito intenso. Eu fiz                 
várias colagens nessa época, nesse período. Foi um período bem intenso, três semanas em              
que eu fiz 13 colagens. Foram 3 trabalhos super conectados. É, sobre pensar também na               
relação da Luz, de Luz e Sombra, mais de uma perspectiva do próprio desenho, mas são                
trabalho diferentes. Uma mesma pesquisa que se desdobrou em várias direções. 
 
Qual é a tua compreensão do invisível? Ele é mais menos ou tão importante quanto o                
invisível? 
 

São muitas direções. Acho que o penso nele como algo que tem muito potencial,              
mas em certas situações muito problemático. A energia pra mim é invisível. Ela tá presente               
em nós e tudo que nos cerca. Então penso muito nessa relação energética, tanto dentro do                
corpo, como fora do corpo. De certa maneira, tento entender esses processos que se dão a                
partir do nosso encontro com o invisível, aquilo que a gente não necessariamente vê. A               
supremacia do olhar é muito incômoda para mim. Quando falo de mudanças de hábito,              
mudanças de pequenas coisas… Estamos o tempo inteiro em transformação, não somos            
seres estáticos. Quando penso no invisível, penso que é muito importante romper a             
supremacia do olho, do olhar. E aí, por exemplo, para mim, nesse período em que estava                
estudando a Luz, no trabalho que eu desenvolvi para a residência, tinha essa ideia de               
pensar a cegueira. De pensar a incidência de Luz, às vezes é tão forte que faz com que                  
você não veja nada. Isso pra mim está conectado com a ideia de encontro com o invisível.  

Na própria janela temporária, a sombra é algo visível, mas ela não é protagonista. A               
arquitetura é a protagonista deste espaço, mas existe uma relação. A sombra é visível, mas               
ela dialoga muito com essa ideia de invisibilidade, porque ela não é fixa, ela não está                
presente o tempo todo. A gente só percebe a sombra a partir da incidência de alguma                
luminosidade. Então, ela é uma coisa muito etérea. Às vezes eu penso no corpo como algo                
assim também, a gente vê muito pouco do nosso corpo. Então também tem muita              
curiosidade sobre os aspectos invisíveis do nosso corpo. Estou escrevendo um texto onde             
desenvolvo todo um pensamento sobre os nossos ossos, que a gente não vê… Então acho               
que o invisível está presente em tudo na nossa vida. Às vezes a gente pensa, de uma                 
maneira muito óbvia, no invisível como algo fantasmagórico. Talvez até seja, mas acho que              
é um fantasmagórico muito concreto, que está presente. A gente não achar que a gente dá                
conta de ver tudo, ter a pretensão de dar conta de ver tudo. E aí a invisibilidade, às vezes,                   
também é problemática, quando a gente pensa no aspecto identitário. A invisibilidade da             
negritude, da mulher dentro da sociedade… Eu acho que o invisível precisa ser pensado em               
muitos aspectos diferentes. Então, de uma maneira geral, acho que é uma palavra             
importante. 
 
Pode falar mais sobre a tua percepção sobre a supremacia do olhar? 
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A gente percebe o mundo através dos nossos sentidos. Mas acho que a visão é o                
sentido que a gente desenvolve mais, principalmente hoje em dia, que a gente vive numa               
sociedade super tecnológica, muito visual, imagem é uma coisa que está presente, que             
satura a gente. A supremacia do olhar está ligada a essa exacerbação da visão, em               
detrimento de outras possibilidades de percepção das coisas. A gente não compreende o             
mundo só a partir daquilo que a gente vê. O invisível, de certa forma, possibilita que você                 
perceba a vida, o mundo, as sensações, por outras direções. Quando fechamos os olhos, a               
audição fica mais presente, o olfato, o tato. Então são coisas que não passam,              
necessariamente, pelo ver. 
 
O próprio fato de ter muita gente com dificuldade de fechar os olhos, ao mesmo               
tempo que não temos medo de cheirar ou tocar outras coisas, mas a ideia de fechar                
os olhos é ruim, desconfortável. 
 

Fechar os olhos cria uma ideia, uma sensação, de falta de controle. E acabamos              
muito condicionados a perceber o mundo só a partir do que a gente enxerga. Dentro do meu                 
trabalho, às vezes eu acho que também é importante ampliar os nossos modos de              
percepção.  
 
Uma última pergunta sobre Janela Temporária. De alguma forma, existe morte nesta            
performance? De alguma forma, essa palavra tem algum significado? 
 

Eu acredito que a gente está morrendo o tempo todo. Até tenho um texto que               
escrevo sobre a minha relação com a morte. Tenho a separação entre a grande morte e as                 
pequenas mortes. Acho que as pequenas mortes acontecem todo tempo. Quando eu fiz             
esse trabalho, não estava pensando em nada de uma maneira consciente em relação à              
morte. Não foi um trabalho atravessado por essa relação com a morte não. Acho que se a                 
morte aparece nele, é como parte dessa trajetória de transformação, de mudança constante. 
 
É talvez próximo à questão da disciplina, como é necessário ter uma disciplina, mas              
também é necessário deixar morrer. Porque não precisamos seguir uma disciplina           
constante, igual, mas também não precisamos deixar ela de lado. 
 

Às vezes a disciplina é importante para a gente romper com esses processos que a               
gente cria constantemente. Romper com o hábito é uma disciplina, mas uma disciplina que              
funciona quase como o oposto para a própria rotina.  
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Entrevista com Tales Frey, sobre as performances “Estar a Par” e “Conjunto            
Sensível”, para o desenvolvimento da dissertação “A minúcia do Vazio nas Artes            
Plásticas e Performativas: do corpo no espaço e no tempo.”, de Jaqueline Lodi 
 
Data: 20 de julho de 2020 
Formato: entrevista qualitativa; questionário por escrito (e-mail) 
 
Questionamentos sobre “Estar a Par” 
 

1. Houve algum tipo de preparo do corpo para a realização da           
performance? 
 

Eu sempre estou a cuidar do meu corpo e isso não é um cuidado estético para                
me adequar a nenhum padrão, mas simplesmente um cuidado para obter muita            
resistência, pois tenho me dedicado a criar performances em que normalmente           
extrapolo o tempo e, com isso, necessito do máximo fôlego e de muita força e               
não basta exclusivamente a determinação de cumprir um tempo estipulado.          
Tenho que ter um físico de atleta para o tipo de trabalho que realizo.  
Para executar “Estar a Par”, eu propus que não houvesse nunca um ensaio             
específico para ação, porque queria que o meu andar e o do Paulo fossem              
conjugados sempre de modo espontâneo diante da audiência durante a ativação           
do par especial de sapatos que possuem exatamente a nossa numeração, ou            
seja, fabricados especialmente para os nossos pés.  
Cada apresentação é única; sempre descobrimos alguns novos modos de          
locomoção, ritmos, sons e pausas em cada contexto, sempre agregando alguma           
novidade relativamente à movimentação.  
Se pensarmos que “Estar a Par” na sua configuração de performance ao vivo é              
um trabalho para ser exclusivamente ativado por mim e por Mãe Paulo, a nossa              
relação do dia a dia já é um minucioso preparo, ou seja, a nossa vida a dois já é                   
o ensaio.  

 
2. Quais as sensações do corpo, ao executar esta performance? Houve          

diferentes sensações, com o passar do tempo de execução?  
 

Eu costumo dizer que ao iniciar uma performance duracional de minha autoria,            
os dez ou quinze primeiros minutos são os mais difíceis, porque à medida que a               
imersão numa tarefa tão repetitiva é aprofundada, entramos numa espécie de           
transe e, então tudo parece fluir sem que tenhamos que nos esforçar como no              
início. “Estar a Par” nos coloca num certo transe, assim como outras ações             
minhas também, por exemplo, F2M2M2F, Be (on) You , Finitas Contagens Para           
Infinitas Variações , Triunfo etc. Mas diferentemente de todas ações citadas, o           
cansaço interfere no meu modo de estar com o Paulo, porque com o cansaço,              
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vem a descoordenação, o descompasso e, aí, parece que movimentos que           
fluíam em perfeita harmonia se atrapalham até conseguirmos recuperar outra vez           
um modo congruente de percepções intercambiáveis que pareçam transformar         
nossas duas matérias corpóreas em uma única, ainda que sejamos duas           
singularidades distintas.  
A primeira vez que ativamos “Estar a Par” foi no AMOQA – Athens Museum of               
Queer Arts em maio de 2017 em Atenas. Pensei que o tempo da ação pudesse               
ser o de três ininterruptas horas e, então, o resultado alcançado foi quase             
satisfatório, pois o tempo era demasiado dilatado para uma audiência não tão            
volumosa e, por mais que tivéssemos alcançado as sensações físicas buscadas,           
não tínhamos consciência de que havíamos explorado um bom recorte temporal,           
porque, sem o público, não havia um estímulo energético que uma audiência é             
capaz de dar. Pensei então que a duração não precisava ser tão extensa e, entre               
junho e julho de 2017, repeti a ação em algumas unidades do SESC São Paulo               
por apenas uma única hora em cada lugar e, aí, julguei que esse tempo ainda               
não era o ideal, pois eu e o Paulo não exploramos o esgotamento físico que nos                
obrigaria a reconquistar o ânimo do nosso convívio à medida que o cansaço             
surgisse. Assim, em apresentação no Teatro Municipal Rivoli em 2018 no Porto,            
executamos a ação por quatro horas, tendo um intervalo de uma hora depois das              
duas primeiras de ação e, finalmente, fiquei satisfeito, porque senti o efeito do             
cansaço no signo da ação em cada uma das duas ativações, criando uma             
analogia de um relacionamento, transitando entre o entusiasmo, o cansaço e a            
recuperação do ânimo inicial.  
 
3. Por que “em Silêncio”? Como descreverias a sonoridade da         

performance? 
 

Eu não queria que houvesse outra forma de ajuste corpóreo além da própria             
harmonização dos dois corpos em movimento. Não queria que nada pudesse ser            
combinado e, assim, cada passo descoberto ocorreria do modo mais primitivo           
possível.  
A sonoridade é uma forma de tradução em ruído do que fazemos em movimento              
e, por isso, nunca me interessou ter música ou qualquer sonoridade que            
acompanhasse o trabalho. Queria que tudo partisse da essência principal, queria           
alcançar a síntese.  
O dito silêncio também revela muito sobre cada contexto, porque além dos sons             
gerados pela ação (respiração, bater dos sapatos no piso etc), há sons            
específicos de cada espaço de apresentação e, é válido enfatizar que, na            
performance, há uma qualidade encontrada na sua repetição em contextos          
distintos, porque ela suscita respostas diretas que são reveladas em          
comentários, em suspiros, reações de diferentes modos e que estão          
relacionadas a cada contexto. A performance acaba, neste sentido, funcionando          
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até como um estudo antropológico, onde cada sociedade é revelada através da            
sua forma de reagir e, havendo o suposto silêncio, esses signos ficam mais             
compreensíveis.  

 
4. Qual a diferença de realizar esta performance com o público presente e            

com ele ausente? 
 

Percebo que para qualquer trabalho de performance, a presença de uma           
audiência é um grande estímulo para executarmos qualquer ação com mais           
vigor, afinal a performance pode ter a sua base nas artes visuais ou numa              
experiência que se queira viver, mas a sua finalidade é cênica, logo a presença              
do público é essencial para haver uma maior veemência. Digo isso não só             
pautado em teorias que envolvam a arte ao vivo, mas sobretudo nas minhas             
próprias experiências, porque comparo cada contexto experimentado e noto que,          
onde tínhamos o espaço vazio ou quase vazio, as nossas energias ficavam            
comprometidas.  
Numa apresentação no Akureyri Art Museum na Islândia em outubro de 2019,            
tivemos uma audiência não tão ampla, mas que permaneceu no espaço durante            
todo o tempo (do começo ao fim da ação) e sempre com extrema vivacidade na               
maneira de observar o trabalho e acredito que isso foi o que nos conduziu a um                
modo totalmente frenético de ativação, com exploração de saltos, corridas, giros           
e movimentos nada fáceis de efetuar. Na última BienalSur em Buenos Aires,            
ocorreu a mesma coisa em todos instantes em que tivemos uma audiência atenta             
no espaço do MUNTREF - Museo de la Inmigración em que ativamos a ação e, à                
medida em que a sala ficava vazia, normalmente ficávamos menos agitados. Em            
Toulouse (França), no evento Traverse Vidéo de 2019, aconteceu de modo muito            
similar ao da BienalSur, ou seja, ganhávamos mais energia quando tínhamos o            
estímulo da audiência.  
Não somente em “Estar a Par”, mas em grande parte dos meus trabalhos, tenho              
me dedicado a contradizer a o excesso de informações da atual sociedade de             
consumo e, assim, tenho realizado uma série de ações pautadas no uso mínimo             
de recursos para que os elementos principais ganhem um potencial simbólico           
agudo. Nesse sentido, o alargamento do tempo de ações bastante simples acaba            
por ser uma tática para induzir na audiência uma reflexão intensa instigada por             
poucos dados apresentados e, assim, as interpretações sobre uma mesma obra           
variam durante o recorte de tempo, confirmando-se ou entrando em          
contradições. Dito isso, é muito raro encontrar uma plateia que tenha preparo            
para ver performances duracionais tão simples com o desejo de permanecer           
presente em tempo absoluto para fruir deste modo que sugiro como ideal.  
Poderia dizer que a ação já foi ativada para um público totalmente ausente             
quando fiz o registro em vídeo em um estúdio branco em 2019, ou seja, quando               
a performance foi realizada unicamente para a câmera para, depois, ser vista            
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através de uma tela. A meu ver, a experiência gerou algo tão dessemelhante do              
que ocorre ao vivo que, por conta de uma configuração tão distinta do que eu               
previa, acabei por nomear a materialização em vídeo como “Estar a Par – Passo              
a Passo”, sendo uma peça autônoma, ou seja, independente de “Estar a Par”.             
“Estar a Par – Passo a Passo” é uma demonstração da ação, onde apresento o               
objeto, algumas possibilidades de movimento e os estrondosos sons gerados          
numa ativação mais enérgica.  

 
5. Qual a relevância da demonstração do afeto em “Estar a Par”, enquanto            

sinônimo de carinho e demonstração de sentimento terno? Como o          
afeto pode ser político? 
 

Eu tenho uma vasta concretização de performances concebidas com base na           
minha própria relação de casamento, mas “Estar a Par” é um dos trabalhos mais              
simbólicos sobre a minha relação com o Paulo. Inclusive, “Estar a Par” foi uma              
performance pensada enquanto eu realizava “Be (on) You” (2016), que é outra            
ação sobre a minha relação com o Paulo e é outra ação que envolve afeto e o                 
tempo dilatado de duração de uma ação simples e repetitiva. Se não fosse o              
nosso enorme afeto um pelo outro, talvez a tarefa de nos mantermos em             
movimento constante por tanto tempo seguido pudesse ser muito árdua. Há uma            
compreensão mútua dos nossos corpos e, assim, sabemos como nos conduzir à            
recuperação do ânimo, como cedermos para que o outro possa estar bem e             
depois ampare o outro de volta. 
“Estar a Par” demonstra a importância de nos reconhecermos no outro, porque à             
medida que auxiliamos alguém, esse alguém, por sua vez, poderá auxiliar-nos           
quando estivermos vulneráveis e, nesse sentido, vejo o afeto como um gesto            
totalmente político.  
Pensando nesse sentido mais político, eu inclusive transformei o objeto utilizado           
na ação “Estar a Par” em uma peça interativa, podendo uma audiência            
experimentar o trabalho e compreender na prática o conceito dessa obra.  

 
Questionamentos sobre “Conjunto Sensível” 
 

1. Pode descrever um pouco mais a performance, em relação aos          
participantes, quais as instruções que davam ao público?  
 

“Conjunto Sensível” foi uma obra concebida originalmente no ano de 2018 para            
ser um objeto interativo acompanhado de texto-instrução e fotografias que          
demonstrem o funcionamento da sua ativação. Na instrução, sugiro que no           
mínimo três e no máximo cinco pessoas permaneçam em constante movimento           
enquanto tiverem vivenciando a proposição.  
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2. Dentro do indumento, como os participantes se comportavam? O início          
da movimentação era mais lento, mais receoso, e depois mais à           
vontade? Costumavam conversar? 
 

Eu nunca recomendei o silêncio para “Conjunto Sensível” e, assim, sempre           
houve um clima muito festivo gerado através da interação que faz parte da             
proposta.  
Quando apresentei pela primeira vez o trabalho no Zenne Art Lab em Bruxelas             
em 2018, houve uma participação intensa, então as gargalhadas eram escutadas           
de longe (de dentro e de fora da galeria), assim como as várias vozes dizendo               
coisas em tom sempre muito bem-humorado. Nesse primeiro momento, eu não           
entrei no objeto junto da audiência e, até então, pretendia somente apresentar            
“Conjunto Sensível” como um objeto interativo com a sua instrução tanto em            
texto como em sequência de imagens. 
No Rio de Janeiro, no Centro Municipal de Arte Helio Oiticica, apresentei uma             
série de trabalhos interativos juntamente com Mãe Paulo numa exposição          
chamada “Em Posições de Dança”, sob a curadoria da Daniela Labra e, lá, foi              
extraordinário, porque a peça estava quase todo o tempo em funcionamento           
mesmo com tantas outras na mesma sala. Como o título da exposição sugeria a              
situação de dança, muita gente acabava por incorporar movimento de dança           
dentro do saco de tecido elástico.   
 
3. Qual a média de tempo que os participantes ficavam dentro do           

indumento? 
 

Na primeira situação, o objeto não ficou vazio em quase nenhum momento.            
Lembro-me perfeitamente. Quatro rapazes foram os primeiros a entrar no objeto           
e, depois deles, não vi mais “Conjunto Sensível” sem vida na noite de estreia do               
trabalho. Quando uma pessoa saía, outra entrava na sequência e, assim, os            
grupos iam sendo transformados. Sempre em atmosfera de pura satisfação.          
Neste primeiro momento, eu preferi apenas observar o funcionamento da minha           
peça.  
Depois de alguns meses, duas programadoras do SESC SP ficaram interessadas           
no trabalho, mas nas duas unidades, não existiam galerias onde eu pudesse            
deixar a instrução com o texto e sequência de imagens, logo decidi apresentar o              
objeto com um grupo de pessoas convidadas e, assim, à medida que um saía,              
sempre havia alguém de fora com interesse de entrar. A tática de comunicação             
acabou alterando a noção de performatividade incutida no objeto interativo para           
um modo de performance ao vivo participativa. A média de tempo de            
permanência no objeto varia muito. Tem gente que fica no objeto por mais de              
quarenta minutos e tem gente que fica poucos minutos e já sente certa             
claustrofobia.  
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4. Qual o estado do corpo antes e depois de Conjunto Sensível? Por            

experiência própria e pelo feedback que foi recebido do público.  
 

Por experiência própria, percebo uma expansão na exploração dos movimentos          
em planos baixos e isso porque, dentro do objeto, nunca é possível estarmos             
com os dois pés sustentados no chão. Também, percebo a noção de apoios que              
precisam ser rapidamente pensados para não machucarmos os vários corpos          
que ocupam o mesmo pequeno espaço. O estado gerado no corpo, ao sairmos             
do objeto, é de extrema liberdade, desde a respiração até a visão e movimentos              
que podem acontecer num espaço sem limites. Muita gente que experiencia o            
trabalho cria uma analogia com o útero materno, mas também falam sobre o             
viver em sociedade e sobre o trato democrático e, em muitas respostas recebidas             
após cada experiência, as pessoas falavam sobre a mescla de texturas de peles             
quando os corpos inevitavelmente se roçam, sobre o suor generalizado por conta            
do calor existente dentro do saco de tecido e, ainda, dos cheiros que se              
misturam. Nunca aconteceu de alguém deixar a experiência com aspecto          
contrariado.  
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