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Na atual conjuntura, atravessados por uma pandemia que
colocou o mundo em suspensão, outras formas de exclusão foram
evidenciadas. Com a migração massiva das interações sociais para os
ambientes virtuais, aqueles sem letramento digital ou sem acesso aos
equipamentos que permitem a circulação nesses meios encontram
dificuldades para o exercício da linguagem tecnológica, e assim,
constituem-se mais obstáculos para trocas e aprendizados.
Nessa perspectiva, o Sesc apresenta a exposição FARSA. Língua,
fratura, ficção: Brasil – Portugal, com curadoria de Marta Mestre e curadoria
adjunta de Pollyana Quintella. Remetendo ao universo da linguagem,
são expostas obras produzidas no Brasil e em Portugal por artistas
visuais contemporâneos. A instituição, ao realizar tal atividade, reafirma
a importância de se conhecer as influências de diferentes etnias e
comunidades na formação histórica e cultural de um país, entendendo a
pluralidade de referências na constituição de identidades.

Na hierarquia do poder, uma das inúmeras formas de subjugação de
povos é a imposição do idioma a ser praticado, reconhecido como oficial.
A língua, viva e dinâmica, não obedece apenas a determinações políticas;
sua prática incorpora, em seus usos diários, as influências pluriétnicas e
culturais daqueles que a vivenciam, exprimindo por meio de suas letras
e sons muito mais que o estrito significado das palavras que compõem.
Do mesmo modo, a linguagem reflete fragilidades, demarcando
desigualdades e inconsistências derivadas dos modos superficiais
e fugazes de comunicação e informação, intensificados no mundo
contemporâneo. Tais movimentos decorrem dos acontecimentos
históricos que compõem as intrínsecas estruturas da sociedade, que
pulsam e sobrepujam os acordos e convenções, tanto os desejáveis
quanto os inoportunos.
Importante se faz evidenciar essas camadas de referências, para que
não sejam reproduzidos inadvertidamente preconceitos e discriminações
sem fincá-los devidamente no solo que os originou. Solo de colonização
exploratória, cuja lógica de dominação permanece sendo produzida e
reproduzida por diferentes meios e agentes sociais.
A intelectual, acadêmica e feminista negra brasileira Lélia Gonzalez
adotou o termo pretoguês para se referir à marca da africanização do
português falado no Brasil. Comprometida em estabelecer um diálogo
com possíveis interlocutores, ao reconhecer quão excludente pode ser
a linguagem, preocupava-se com a acessibilidade de sua escrita. Nesse
contexto, a educação e a arte são potenciais reveladores dessas estruturas
que condicionam e sustentam comportamentos, podendo instigar
processos de reflexão sobre fatos específicos e suas repercussões.
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FARSA:
UMA EXPOSIÇÃO
DIANTE DA FRATURA
DO PRESENTE
Inicialmente prevista para início de abril de 2020, a exposição FARSA.
Língua, fratura, ficção: Brasil – Portugal foi suspensa pela pandemia do
coronavírus, que interrompeu atividades no mundo inteiro. Com paredes
semi-levantadas, obras em quarentena e montagem paralisada, vimos se
estabelecer uma suspensão na vida e um recuo no discurso, agora incapaz
de narrar ou construir os sentidos usuais. Em meio a tantas dúvidas e
incertezas, foi preciso incorporar a perda ao projeto, elaborar o corte,
identificar as sequelas, adaptar o desenho original e, finalmente, assumir
os desafios postos pelo ambiente digital.
Entre o espaço físico do galpão do Sesc Pompeia e a plataforma virtual,
em que os formatos expositivos habituais são desafiados por novas formas
de comunicação, Farsa reitera uma dupla presença e os seus inevitáveis
paradoxos. Curiosamente, sentidos anteriores foram transformados pela
experiência radical do presente, e muitos trabalhos reunidos pelo escopo
curatorial ganharam novas camadas de significado. Se antes falávamos
de certos limites da linguagem e da comunicação, a discussão agora
perpassa outros prismas.
Estamos entre tempos: entre o pré e o pós-pandemia, o passado em
crise e o futuro incerto. São reflexões em curso, exercícios em processo
que exigem a necessária capacidade de imaginar, prospectar e construir.
Caberá a nós fabricar outros léxicos e vocabulários de modo a instaurar
uma realidade mais vital. Novamente, trata-se de um problema de
linguagem, e de mundos possíveis. Avancemos.

ANEXA

Máximo desempenho, 2020
Frames de vídeo, edição em
arquivo digital, 3’30”
Cortesia da artista
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Farsa on-line, planejado em contexto pandêmico, partiu da condição de
“intervalo”, da sensação de “tempo suspenso” em que nos encontramos hoje.
Se Farsa não aconteceu segundo seu projeto original, acontece agora,
diante da interrupção. Neste “agora” reside a incerteza ainda maior sobre
o que podemos perspectivar como futuro. Tudo mudou, mas não sabemos
bem o quê. Tudo está mudando. Nesse sentido, a plataforma digital não
pretende simular a mostra física, como se reiterássemos a impossibi
lidade de acessar aquilo que perdemos. Buscamos, ao contrário, priorizar
as possibilidades que este meio nos oferece.
Entre a ironia e o logro, a navegação em Anexa, espaço expositivo
virtual do Sesc Pompeia, avança num jogo de avessos e reversibilidades
que cita diretamente a exposição física no Sesc Pompeia e a presença
da grande cortina-móbile da artista Renata Lucas (Farsa, 2019). Além
disso, nele, disponibilizamos diversos materiais relacionados à pesquisa
da mostra: brochuras, depoimentos de artistas e poetas, textos
comissionados, além de um trabalho digital projetado especificamente
para o ambiente virtual. Trata-se de Máximo desempenho, de Marina
Dalgalarrondo, que nos apresenta uma proposta ficcional de um
acontecimento futuro. Ambientada por uma trilha sonora que sugere
desconforto, com urros e balbucios que não configuram palavras, vemos
uma figura humana vestindo uma estranha indumentária enquanto
corre exaustivamente em uma esteira de jogging, rumo a lugar nenhum.
Desempenho máximo dos corpos, mas também da linguagem, da língua,
uma extração permanente de significados. A total integração do trabalho
linguístico com a valorização do capital, e um comentário à linguagem que
incorpora regras econômicas de competição, escassez e superprodução.
Farsa on-line se oferece como um ensaio provisório e incompleto para
o futuro: espera-se que possamos juntos descobrir um novo mundo, numa
antiga língua comum.
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TRISTE LÍNGUA!
Ó QUÃO
DESSEMELHANTE...
Sou portuguesa e o meu estilo é barroco.
ANA HATHERLY, Um calculador de improbabilidades1
O mundo dá voltas (mas eu dou)
O mundo dá voltas (mas eu dou)
Mas o mundo dá voltas
Mas eu dou a volta na rima
Ser viada não é só close, batão, glitter e purpurina
LINN DA QUEBRADA, “Tomara”, Pajubá
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“Farsa” é uma palavra que aponta para uma ironia, para uma torção do
sentido. Pode ser uma paródia que diverte, mas também um dedo que
expõe uma ferida. Lembra ainda um palíndromo. Rodopia sobre si própria.
Ri de si mesma.
Etimologicamente, “farsa” significa narração burlesca, risível e
paródica, pequena comédia popular que expõe enganos, alterando
a ordem estabelecida. Nas farsas, ou pantomimas, encontradas em
diversas tradições do mundo, a estrutura-padrão da língua é recriada por
personagens que subvertem as referências-padrão de comportamento.
Criticam-se os costumes (“ridendo castigat mores”2), expondo, no limite,
a volatilidade da linguagem e sua frágil adesão ao real que julgamos

1 Ana Hatherly, “Texto para a génese do Eros Frenético”. In. “Anagramático”.
Um calculador de improbabilidades. Lisboa: Quimera, 2002, p. 176.
2 A expressão em latim, de autoria de Luciano de Samósata, adaptada no
século XVII por Jean de Santeul, e popularizada no Brasil pela crítica à obra de
Gil Vicente, pode ser traduzida como “rindo, corrigem-se os costumes”.

Renata Lucas
Ribeirão Preto,
São Paulo, Brasil, 1971
Vive em São Paulo
Farsa, 2019
Instalação em tecido e
metal, 500 × 850 cm
Cortesia da artista e Galeria
neugerriemschneider,
Berlim, Alemanha; Galeria
Luisa Strina, São Paulo, e
A Gentil Carioca,
Rio de Janeiro

concreto. Por outro lado, num sentido figurado, “farsa” é um termo
comumente empregado no contexto político, como desdobramento
amplo da célebre frase de Marx “a história se repete, primeiro como
tragédia, depois como farsa”, remetendo ao sentido de armadilha ou
fraude imposta à uma comunidade, a um país. Ricos e variados são,
portanto, os sentidos dessa palavra e os sentidos desta exposição.
No caso desta mostra, “farsa” aponta inequivocamente para uma
construção bastarda e barroca da língua e da linguagem que chega até os
dias de hoje. No âmago da herança colonial entre Portugal, Brasil e África,
trata-se de entender a violência (dos significados e significantes) como, já
diria a historiadora Lilia Schwarcz, centro gravitacional de nossa história
comum. De facto, longe da razão transparente e universal europeia, sob
o sol dos trópicos e do terror, engendramos um mundo de ambiguidades
em que a linguagem afirma um traço barroquista, o nosso apego a
uma visão de mundo moldada em torções, contorções e distorções da
realidade. É uma história de trocas surreais e de “escambo linguístico”
– “espelho por pau-tinta, papagaio por ferro cortante, sino por farinha
de mandioca, tecido por gente”–,3 em que perpassa uma integração
forçada entre sistemas de mundo distintos: o europeu, o indígena e
o africano. O resultado é uma dualidade barroca-mestiça estranha ao
cânone ocidental, uma sensibilidade na qual os espaços de morte e de
subjugação se misturam com um fundo comum de significantes essenciais,
no contexto de uma longeva máquina extrativista.
Nesse sentido, FARSA. Língua, fratura, ficção: Brasil – Portugal opera no
interior de uma das armadilhas mais latentes da nossa história: a suposta
unidade linguística sob o signo equívoco de um verso que se fez slogan –
“a minha pátria é a língua portuguesa”, tão pessoano quanto contraditório.
De facto, é da ordem da farsa a ideia de que a língua, como um mel
adocicado, nos impregna dos três lados do Atlântico. Trata-se de uma
tese conhecida e amplamente difundida: a leitura da hegemonia lusotropicalista exposta por Gilberto Freyre e incentivada pela política do
fascismo português que alimentou máximas como “o mundo que o
português criou”.4 A linguagem, posta ao serviço de ideologias de natureza

4 Cf. Gilberto Freyre, O mundo que o português criou: aspectos das relações
sociais e da cultura do Brasil com Portugal e as colônias portuguesas. Rio de
Janeiro: José Olímpio, 1940. E idem, Uma Cultura Ameaçada: a luso-brasileira.
Rio de Janeiro: Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, 1940.
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3 Ja.Ca, Contra Escambos: experiências imaginativas nos trópicos. Nova Lima:
Ja.Ca, 2020. Disponível em: http://www.jaca.center/exposicao-contra-escambosexperiencia-imaginativa-nos-tropicos/.

totalitária, foi um poderoso instrumento propagandístico, agindo de forma
suptil e consolidando formas de colonialidade que ainda se perpetuaram.
Por exemplo, visões negacionistas do racismo estrutural ainda grassam
entre nós, sob o manto pacífico da herança das teorias da mestiçagem.
Cada vez mais debatidas e criticadas, as visões românticas dos feitos
gloriosos da colonização chegam esgotadas ao presente, especialmente
por via de um processo de “desconstrução” realizado a partir das décadas
de 1960 e 1970, palco de rupturas e transformações, como veremos
adiante. Sendo, de acordo com Michel de Certeau, a história um mito da
linguagem, isto é, um ato de (re)escritura e interpretação, e não podendo
nós, no presente, reparar o passado, está ao nosso alcance corrigir o que
contamos.

Como mensagens em garrafas, Farsa é uma exposição concebida como
um jogo de perguntas e de respostas, que tensiona a ideia de história
em aberto. “Desentranhar”5 futuros enterrados no passado, servindo-nos
da expressão da psicanalista Suely Rolnik, é esse o fio condutor desta
mostra.
O diálogo entre dois tempos históricos – produções de 1960 e 1970
e de artistas que emergiram no século XXI, no Brasil e em Portugal –
corresponde ao entendimento de que certos processos de mudança
encetados nos “anos quentes” não se encerraram por completo. Pelo
contrário, mantiveram-se encobertos durante a virada neoliberal
dos anos 1980 e 1990, para se manifestarem, hoje, reelaborados e
ressignificados, no contexto da crise do neoliberalismo e do regresso de
poderes conservadores.
Olhando para as décadas de 1960 e 1970, é possível observar uma
produção cultural inédita, engajada em romper os lugares-comuns da
linguagem e em propor alternativas culturais à esclerose do pós-guerra,
gerando movimentos artísticos de ruptura. Dos poetas beat ao encontro
no Royal Albert Hall, passando pelos cantautores portugueses à música
de intervenção no Chile, Argentina ou Peru, entre tantos outros
acontecimentos, essas duas décadas correspondem a um tempo de
irrupção do “é proibido proibir”, que tem o seu clímax em maio de 1968.

5 Cf. Walter Benjamin Apud Suely Rolnik, “Desentranhando Futuros”. In. “Com
Ciência”, 10 jun. 2008. Disponível em: http://www.comciencia.br/comciencia/
handler.php?section=8&edicao=36&id=423.
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A arte é a vanguarda desse poder ultrajovem transformando
irreversivelmente a paisagem artística, política e social; a invenção de
novas formas de sociedade para a humanidade do porvir.
No caso de países como Brasil e Portugal, foi no século XX que se
produziu o estranhamento entre essas duas culturas ligadas por um
passado colonial. Encetado pelos modernistas de 1922, esse estranha
mento foi o repúdio da matriz lusa através da revisão da língua e das
formas de falar (veja-se o poema “Erro de português”, de Oswald
de Andrade). Do outro lado, Portugal desenvolve experiências
igualmente importantes, mas que nada têm do aspecto furioso e
anti-patriarcal daquilo que nasce no Brasil e que se desdobra, mais
tarde, em experiências visuais e literárias como a poesia concreta e o
Poema / Processo dos anos 1950 e 1960.
Mas onde a pesquisa de Farsa foca a sua atenção é num entendimento
da língua e da linguagem posterior ao legado moderno, e que se
manifesta quer na poesia experimental portuguesa e brasileira,6 quer nas
artes visuais (a superação dos géneros artísticos e a experimentação de
novos formatos, hibridismos etc.). Não se tratam de domínios estanques,
antes, pelo contrário, afirmam versatilidades entre a poesia, a arte e a
vida. Artistas-poetas e poetas-artistas, artistas militantes e militâncias
estéticas, influenciados pelas teorias pós-estruturalistas, feministas,
decoloniais, movimentos negros, movimentos ecológicos, entre outros,
abandonam a ideia formalista de língua e linguagem, e compreendemna, por seu turno, como uma “tectónica” de vetores sociais (sexo, raça
e classe) e epistemológicos (humanos e não-humanos). Entre esses
artistas circula a consciência viva de que uma revolução política terá
necessariamente de ser acompanhada de uma revolução nas formas de
dizer e escrever – a matéria da linguagem. Muitos deles emprestam a sua
estética às manifestações pelo fim das ditaduras, e anunciam a alvorada
das revoluções.
É a partir do trabalho de artistas inovadores e experimentais como
E. M. de Melo e Castro, Ana Hatherly, Salette Tavares, Neide Sá, Andrea

3

O desenho curatorial de Farsa é inspirado na cortina gigante de Renata
Lucas (Farsa, 2019), em simultâneo ponto de partida e de chegada desta
exposição. O facto de poder ser atravessada e experimentada na frente
e no verso, para trás e para a frente, para cima e para baixo, confere-lhe
um estatuto polissémico que tanto pode remeter para o inconsciente da
linguagem (a maquinaria), quanto ser um dispositivo para falar do mundo
e da atual política brasileira,8 em particular.
A dimensão “teatral” da cortina conduziu a soluções curatoriais e
arquitectónicas que enfatizam a não-linearidade (o mundo como dobra

26 — 27

6 “Reconhecida em outros países como concreta, visual, espacial ou
intersemiótica, autodenominou-se, em Portugal, Poesia Experimental com o
lançamento, em 1964, de revista de mesmo nome, que lançou seu segundo
número em 1966. Dois acontecimentos antecederam a difusão dessa poética em
Portugal: a rápida visita do poeta brasileiro Décio Pignatari a Lisboa, em 1956; e
a publicação, em 1962, pela embaixada do Brasil em Lisboa, de uma compilação
da poesia concreta do grupo brasileiro Noigandres”. Bruna Callegari e Omar
Khouri (curadoria e organização), Poesia Experimental Portuguesa [catálogo de
exposição]. São Paulo: Espaço Líquido, 2018.

Tonacci, Túlia Saldanha, Helena Almeida, Regina Vater, Thereza Simões,
Gretta Sarfaty, Helena Ignez, Ana Nossa e Pola Ribeiro, entre outros, que
encontramos matéria para pensar a desconstrução linguística, verificada
de ambos os lados do Atlântico. Aquilo que esses artistas fizeram foi
abrir brechas nas certezas inabaláveis, permitindo hoje pensarmos “o fim
do mundo mundo tal como o conhecemos”, conforme a filósofa Denise
Ferreira da Silva.
Por meio da complexidade estrutural de seus trabalhos observamos
a língua como palimpsesto de discursos e de poderes que, hoje, no
contexto de uma maior polarização social e política, voltam a regurgitar.
Experimentamos a sensação de falência da linguagem, proliferam os
slogans vazios, a mera repetição, a gaguez do pensamento, as “fake
news”, os “memes” e a evidência do abjeto como linguagem política.
À luz deste fio condutor, Farsa é uma exposição que reenvia
mensagens e perguntas a questões em aberto sobre a capacidade da
linguagem conferir significado ao mundo, reacendendo debates sobre
a importância dos “saberes situados” na crítica epistemológica à ideia
de sujeito universal e transparente. “Importa quem fala”?7 Afinal,
importa mais do que nunca. Só assim poderemos continuar a formular
o mundo – os sujeitos-humanos e entes não-humanos – para além da
ideia de universalidade (ainda) sustentada pela nossa sintaxe moderna
formalizada.

7 Michel Foucault, O que é um autor?. Trad. António F. Cascais e Eduardo
Cordeiro. 6ª ed. Lisboa: Nova Vega, 2006.
8 Segundo a artista, a instalação “faz alusão ao cenário político atual no Brasil,
no qual correntes poderosas estão reformulando valores e direitos” e onde “uma
realidade ridícula se torna aparente”. Disponível em: https://www.artbasel.com/
catalog/artwork/85755/Renata-Lucas-farsa.
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9 Larissa Pelúcio, “O (cu) de Preciado. Estratégias cucarachas para não higienizar
o queer no Brasil”. In. Iberic(@)l, n. 9. Paris: Sorbonne, 2016, pp. 123–36.

essa pergunta, tomando a ideia de corpo-máquina-falante. Vera repete:
“Uma impossibilidade, uma má-vivência, uma tristeza, uma ausência, um
desgosto, uma incapacidade, atrozes”, em uma misteriosa Coisa, disse
o e. e. cummings (1996). Já Verarschung, de Pêdra Costa, “contamina o
espaço de enunciação hegemónica com seu pensamento anal”.10 O cu
mestiço, protagonista do trabalho audiovisual, sublinha a contranorma
dos discursos científicos, fazendo falar um corpo estranho à gramática,
um cu fora do regime compulsório sexo-género, traçando linhas de fuga
à máquina de controle dos corpos.11
O núcleo intitulado “Outras galáxias” (ver p. 96) é marcado por
imagens do espaço sideral, de planetas longínquos, que fazem parte
da série Yauti in Heavens (Regina Vater, 1988–89). No original, imagens
de dimensões reduzidas, produzidas pela Nasa, estão pela primeira vez
ampliadas, à escala do galpão do Sesc Pompeia. A escala cosmológica
interrompe o curso histórico mais ou menos tangível da exposição e
permite agregar uma experiência de escape, de ficção e de distopia.
“Outras galáxias” alude também à célebre publicação de Haroldo de
Campos,12 convocando um sentido ainda mais plural.
Na verdade, se as figuras do flâneur, do voyeur ou do viajante,
em circulação livre pelas cidades do fim do século XIX e início do
século XX, marcaram a experiência essencialmente masculina da
modernidade ocidental, essa hegemonia passou a ser questionada
pelo anúncio de muitos “fins”: fim do humanismo, fim dos grandes
relatos, fim das utopias, fim da cultura ocidental. Abriu-se, assim,
espaço à configuração de experiências dos feminismos e dos
movimentos negros, como as que tão bem articulam a poeta
brasileira Stella do Patrocínio no trecho “não sou do ar do espaço
vazio do tempo e dos gases” (ver p. 76) ou Salette Tavares na
(des)narrativa “Irrar” (ver trecho do manuscrito na p. 80), em que
a poeta-artista escreve: “Rigrosos ção meos paços viandantes di
eros lonje qirrare çóqero pra qe macontessão vizões”.
Assim, nesse núcleo pensamos a extraordinária polissemia do verbo
“partir”, que tanto pode significar “ir embora”, “escapar”, como também
“quebrar”, “dividir”, “estilhaçar”. É dentro desse leque semântico que os
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barroca), a circularidade e os aspectos expressivos do vocabulário
expográfico de Lina Bo Bardi, tais como os avessos dos painéis ou a
criação da grande vitrine, como um espelho da mostra.
Concedida segundo uma lógica de conceitos reversíveis, Farsa está
ancorada em três núcleos permeáveis entre si. O primeiro, intitulado
“Glu, Glu, Glu” (ver p. 93) em referência ao trabalho homónimo
de Anna Maria Maiolino (1967), carrega um tom propositadamente
escatológico. Línguas que deliram, bocas que regurgitam, ânus que
falam, gritos e letras que testam os limites da linguagem e exploram
os seus avessos estão presentes em trabalhos como Eat Me (Lygia
Pape, 1975), Ouve-me (Helena Almeida, 1979), A Comilona (Victor
Gerhard, 1979), Primeiras palavras (Sara Nunes Fernandes, 2020),
Merda (Alexandre Estrela, 2006), Blá Blá Blá (Andrea Tonacci, 1968) ou
Verarschung (Pêdra Costa, 2013).
A recorrência escatológica desse núcleo se relaciona com situações
de opressão e censura nas artes, em ambos os países. Expressões
familiares como “o cu do mundo” e o “cu da Europa”, tantas vezes
ouvidas em Portugal e no Brasil, jogam luz sobre um sentimento
identitário perpassado tanto por aquilo que está longe de tudo (ou
seja, longe da civilização), quanto por “diluições” ou “borrações”.
Assumimos “que falamos a partir das margens, das beiras pouco
assépticas, dos orifícios e dos interditos”.9 Esse sentimento está
presente não só nos trabalhos em exposição mas em certa literatura
crítica, como é o caso de Brasil Diarréia (Hélio Oiticica, 1980) e
O guardador de retretes (do português Pedro Barbosa, 1976), textos
em que emerge o pessimismo escatológico, estampado recorrente e
atualmente nas manchetes de jornais.
A ideia de língua e de linguagem enquanto máquina de descons
trução, mecanismo voraz de deglutição e excreção dos significados
(Mariana Portela Echeverri), a paródia ao falocentrismo (Clara Menéres) e
à religião (Túlia Saldanha), a interrupção entre o plano da representação
e o plano da “realidade” (Helena Almeida), a reordenação das palavras e
dos corpos (Neide Sá, Salette Tavares, Francisca Carvalho), retalhados
pelo cinema, pela fotografia, pela montagem e pela poesia visual (E. M.
de Melo e Castro, Von Calhau!) também perpassam esse núcleo.
Pode uma língua se construir a partir de um mecanismo desorganiza
dor da linguagem? Vera Mantero e Pêdra Costa ensaiam respostas a

10 Cf. Jota Mombaça, “Can a mestizo asshole speak?”. In. Arts Everywhere
Musagetes. 30 mar. 2017. Disponível em: https://artseverywhere.ca/2017/03/30/
can-a-mestizo-asshole-speak/.
11 Sobre a teoria queer e cuir, cf. Larissa Pelúcio, op. cit.
12 Haroldo de Campos, Galáxias. 1ª ed. São Paulo: Ex Libris, 1984.
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trabalhos de “Outras galáxias” sugerem o predomínio do exílio (Regina
Vater), as galáxias longínquas, as possibilidades de “ir” (Mumtazz), as
palavras-fósseis de não-humanos (Rita Natálio) e as escutas imaginadas
pela poesia e pela ficção-científica (Denise Alves-Rodrigues). Afinal,
ainda é a linguagem aquilo que nos permite fabular outros mundos
possíveis, produzir fugas, repensar o humano. O potencial destrutivo
da humanidade e do planeta acima de tudo reforçou a urgência em
“transicionar”: de vida, de género, de subjetividade. Aqui imaginam-se
transpaisagens de um mundo em deslocamento.
“Palavras mil” (pp. 96–97), por seu turno, é um núcleo em que
poesia e revolução formam o binómio da imaginação de “madrugadas
por vir”, criando disponibilidades coletivas para intervir na mudança
da sociedade. Alude-se também à Revolução de Abril, de 1974, em
Portugal, que contou com o apoio de uma diversidade de intelectuais
do Brasil (“foi bonita a festa, pá!”), em luta pelo fim da ditadura militar
no seu próprio país, só conquistada alguns anos mais tarde. Esse
movimento de rupturas só viria a completar-se com as independências
dos países africanos, interrompendo séculos de colonização.
Nesse núcleo, o gesto político é simultaneamente íntimo e coletivo.
Por meio do manifesto escrito e da visualidade das lutas sociais (Carla
Filipe), da sonoridade desejante das ruas (Ana Hatherly), aprofundam-se significados históricos com as urgências do momento presente
(Grada Kilomba e Jota Mombaça). Por outro lado, o corpo enfrenta
dilemas íntimos, particulares, e, apesar do coletivo, os nossos desejos
constroem o seu próprio vocabulário. A expressão íntima do político
pode ser encontrada nas produções da artista Lúcia Prancha, inspirada
na visceralidade da literatura de Hilda Hilst e no projeto Ocultação/
Desocultação (Ana Vieira, 1978–79) que mapeia afetivamente o
espaço doméstico.
Finalmente, tem-se a vitrine “surrealista”, nickname que adoptamos
para nos referir ao dispositivo visual e cénico que acolhe trabalhos
referentes aos três núcleos da exposição, mesclados e justapostos, sem
a pretensão de um fio narrativo. Trata-se de um jogo de retórica, quase
uma sinédoque que toma a parte pelo todo (a vitrine pela exposição), e
que não necessariamente reflete a realidade circundante, mas antes a
miniaturiza conferindo-lhe distanciamento. Ao mesmo tempo, a vitrine
nos reenvia a uma experiência de encantamento, de contemplação óptica
e onírica entre filtros de visão e escalas de realidade. Em suma, recordanos o “quão dessemelhante” (em alusão ao poema de Gregório de Matos
que inspira este texto) é a linguagem quando comparada ao real, embora

o real só exista por meio da linguagem. É essa disjunção que constitui
a potência que está ao nosso alcance na reconfiguração da experiência
íntima e coletiva.
Ao finalizar este texto, dou-me conta que esta exposição foi
imaginada como um espaço sonoro, para além do visual. Comentei várias
vezes este desejo com Pollyana Quintella: por que não imaginar uma
trilha sonora que misturasse riso e música, e que fosse ainda mais teatral,
ainda mais excessiva? Mesmo não tendo levado essa ideia adiante
(na acústica do espaço não resultaria), apercebo-me agora que não
deixamos de escutar ecos e sonoras gargalhadas em diversos momentos
da mostra. Desde a corrosão de A Comilona, passando pelo vernacular
sorriso da poesia visual Olho Alho (E. M. de Melo e Castro, 1975) ao
deboche de Helena Ignez ou de Linn da Quebrada. E o que dizer da
gargalhada de falos de Clara Menéres e Regina Silveira? Ou da ousadia
de Paula Rego em ter ridicularizado “Salazar a vomitar a Pátria”, no
estudo do quadro homónimo que apresentamos nesta exposição? O riso
aberto e escancarado de quem ri da norma reenvia-me a Judith Butler,
que, recordando Levinas, sublinha “a sonora dimensão da existência
humana”, quando o riso quebra o “logos” (Von Calhau!).
Ao adensar essa dimensão sonora da linguagem, a exposição
reserva um espaço a videoclipes de diversas proveniências e famílias
musicais, do kuduro angolano à malícia dos duplos sentidos de grande
parte da música tradicional portuguesa (“Banana não tem caroço” e
“Fonte do Salgueirinho”). Num desses clipes é Gal Costa que aparece
interpretando “Milho verde”, do álbum Índia (1973). Sendo “Milho
verde” uma canção do folclore português, um tema popular da região
da Beira Baixa (Portugal), na voz de Gal Costa essa perde a essência
básica lusitana e adquire corpo e erotismo. Ao antropofagizar a língua
portuguesa e expor um avesso do desejo feminino, contra a dominação
patriarcal, seja ela de que ordem for (no clipe, Gal bebe uma Coca-Cola),
é uma sonora gargalhada à língua e aos seus interditos culturais.
Last but not the least, foram fundamentais para esta mostra os
diálogos com os consultores de Farsa nas áreas de cinema (Patrícia
Mourão de Andrade), poesia experimental (Tomás Cunha Ferreira),
produção cultural africana (Marta Lança), arte e política nas produções
de conhecimentos decoloniais (Jota Mombaça), diversificando os
olhares da curadoria. Assim como foi decisivo apostar no convite a
poetas de Portugal e do Brasil (Angélica Freitas, Ismar Tirelli Neto,
Natasha Felix e Raquel Nobre Guerra) para a redação dos verbetes
da exposição segundo uma leitura poética, para além do jargão
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OUVE-ME, SENTE-ME, VÊ-ME

academizante da história da arte. Referir também que foi consultada uma
grande diversidade de acervos em Portugal e no Brasil (tanto pessoais
quanto institucionais, nas áreas das artes visuais, mas também do cinema,
da imprensa, arquivos de manifestações etc.). Somos muitxs nesta Farsa.

O ano 2120 será a data dos terremotos e das erupções
vulcânicas. É uma probabilidade científica, arriscadamente
calculada. Elevado número de cidades e grande parte da
vida organizada terão a sorte pretérita de Agadir, ou San
Francisco, Lisboa, Pompeia...
Catástrofe. Desvio. Revolução.
Ouve-me Gradiva, tu que dás um passo em frente.
Ouve-me Olympia, e continua o teu delicioso e perfeito
canto mecânico.
Amigo.
OUVE-ME.
A língua, o poder correm paralelos. Na ausência de centros
ou de origem a língua é uma prisão (a estética e a ideologia
também). Sistema modelizante primário: como sair da língua?
Como inventar as palavras em liberdade?
Sente-me Gradiva, Olympia, Princesa de Portugal.
Amigo.
SENTE-ME.
A verdade é o Outro. Não o outro que de mim sai como
um rio
mas o Outro, absolutamente. Que nem posso pensá-lo...
vê-me, esta súplica para lá dos túmulos e dos abalos da terra.
Amigo: Gradiva, Olympia, Princesa de Portugal, Rose Sélavy.
VÊ-ME.

é curadora, trabalha entre Lisboa e São Paulo.
Formada em história da arte e em cultura e comunicação, é
regularmente convidada para dar formações no meio acadêmico
e cultural. Foi curadora no Instituto Inhotim (MG), curadora-assistente no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
(MAM Rio), curadora-convidada e docente na Escola de Artes
Visuais do Parque Lage (RJ) e coordenadora do Centro de
Artes de Sines / Portugal. É cocuradora da coleção de ensaios
de arte “Imago”, da editora KKYM (Portugal). Escreve regularmente ensaios e textos para projetos editoriais e instituições
(Masp, Revista Zum / IMS, Fundação de Serralves, Terremoto,
Buala, Inland Journal, Contemporanea etc). Recebeu a bolsa
“Travel Grant Award / CIMAM”, Doha 2014 e Sidney 2019. Parti
cipa regularmente em júris de prémios de artes visuais.
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progresso, hoje o otimismo está mais baixo, e abdica-se da promessa
histórica pela realidade pós-utópica. Narrativas apocalípticas nos soam
mais próximas. A história não era mesmo linear, afinal.
Por outro lado, tendemos a fetichizar os eventos do passado, ignorando
por vezes a singularidade estabelecida pelas lutas contemporâneas.
Associações puramente literais podem, ao invés de colaborar, aprisionar
o presente nas soluções fracassadas de ontem, e esboçar um panorama
em que a realidade parece imóvel e pouco mutável. Portanto, parece
ser preciso dançar com o tempo em espiral, e é no meio dessa delicada
perspectiva que buscamos confrontar obras históricas e contemporâneas,
e aproximar os ecos do passado dos sussurros do presente. Neste
conjunto, prevalecem, embora não exclusivamente, vozes femininas e
feministas cuja posição desestabiliza a norma da língua, ferramenta de
poder por excelência. Se a língua portuguesa – a sexta língua mais falada
do mundo – perpetua profundas relações hierárquicas, institui modos de
dizer e fixa identidades desiguais, aqui se vê o torcer e o ficcionar de sua
sintaxe, no anseio de vislumbrar outros horizontes.
É também por isso que contamos com a colaboração de Angélica
Freitas, Ismar Tirelli Neto, Natasha Felix e Raquel Nobre Guerra, quatro
poetas que imprimiram seus olhares, produzindo textos sobre vários dos
trabalhos expostos. Mais do que analisar, suas vozes autorais caminham
junto e a partir dos trabalhos, ao formar perspectivas singulares para o
nosso trajeto.

Em meio a uma aguda crise política, FARSA. Língua, fratura, ficção:
Brasil – Portugal reúne obras que desafiam estruturas convencionais da
linguagem, procurando expandir nossos modos de escrever o mundo
e a nós mesmos. Os trabalhos expostos reverberam entre si para além
de conceitos e amarrações curatoriais, e se relacionam de maneira a
extrapolar os núcleos temáticos e as vizinhanças espaciais. Seria possível
reorganizá-los duas, três, quatro vezes, como quem edita versos de um
poema em construção.
Mais do que elaborar uma hipótese analítica, a exposição procura delirar
com as obras na vertigem de seus discursos. Parece-nos que a linguagem,
em alguma medida, está sempre delirando: não se encaixa perfeitamente
no desenho do real, fracassa continuamente em criar um diálogo com o
mundo. E o poema, como diz Luiza Neto Jorge, nos “ensina a cair”. Cair,
pender, fracassar, errar melhor.
No entanto, se não é possível existir fora da linguagem, é por meio dela
que sofisticamos uma imaginação que permite organizar o real, testar
modos de viver e sonhar coletivamente, ontem e hoje. Não é incomum
notar que o discurso crítico sobre o presente no Brasil faça constantes
referências ao passado, especialmente aos anos 1960 e 1970, no plano
político e cultural. Como naqueles anos, o país experimenta certo
endurecimento político, lançando mão de sentimentos conservadores
e moralistas de parte da população para instituir pautas arcaizantes.
Fala-se de similaridades históricas, buscando nos eventos de outrora a
gênese de traumas não elaborados, que agora ressurgem como o “retorno
do recalcado”, segundo uma perspectiva freudiana. Mas se naquela altura
acreditava-se no Brasil como “país do futuro”, voltado para a ideia de
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TANTAS LINGUAGENS
QUANTOS DESEJOS
HOUVER

LÍNGUA DELIRANTE, LÍNGUA EXPERIMENTAL
Os anos 1960 e 1970 presenciaram uma radical experimentação no campo
da literatura, ao ponto de extrapolar seus meios. Tanto no Brasil quanto
em Portugal, intensificaram-se o interesse por situações que aconteciam
fora e além do livro, percorrendo voz, corpo, presença e visualidade.
O espaço tornou-se elemento mais ativo de composição e passou a
colaborar na construção de um ambiente de imersão para a palavra como
recurso gráfico-espacial, ou “verbivocovisual”, como diz a expressão
joyceana devidamente apropriada pela poesia concreta brasileira. Além
disso, aspectos como cor, volume e forma ganharam atenção no território
da poesia. Referências não ocidentais, como o ideograma chinês,
transformaram-se em grandes exemplos de experimentação e concisão
verbal, simultaneamente.
Se a poesia canônica era uma prática relativamente solitária, restrita
a saraus e à intimidade da leitura doméstica, a inauguração da poesia
experimental trouxe uma série de eventos, encontros e movimentos

Lygia Pape
Nova Friburgo, Rio de Janeiro,
Brasil, 1927 – Rio de Janeiro, 2004
Aranha, circa 1960
Acervo Projeto Lygia Pape,
Rio de Janeiro

Carla Filipe
Aveiro, Portugal, 1973
Vive em Porto, Portugal
Amanhã não há arte, 2019
Instalação de tecidos
serigrafados, dimensões
variáveis
Cortesia da artista e
Galeria Francisco Fino,
Lisboa, Portugal
Coleção José Carlos
Santana Pinto
Coleção Paulo Caetano

1 Salette Tavares, Poesia gráfica. Lisboa: Editora Casa Fernando Pessoa, 1995.
2 Álvaro de Sá, 1998, texto avulso Apud Paulo Silveira, A página violada: da ternura à
injúria na construção do livro de artista. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008, p. 209.

recepção torna-se mais aberto e aleatório, já que depende das escolhas
que o leitor fará.
A radicalização desse tipo de experimentação chega à Poesia Viva
(Paulo Bruscky e Unhandeijara Lisboa, 1977), quando o poema torna-se
performance e evento. A fim de homenagear os dez anos do movimento
Poema/Processo, os artistas convidaram participantes a vestirem letras
de modo a corporificar o poema. Assim, a poesia se apresentava como
gesto efêmero, sem deixar vestígios além de sua documentação posterior.
Trata-se de produções necessariamente intermídia, que se valem da
contaminação entre linguagens para elaborar algo próprio, ao ponto de
não sabermos se intitulamos seus autores como poetas ou artistas, o que
por fim não é assim tão importante.
Em contexto mais recente, Mariana de Matos produziu o poema visual
Eu quero rasgar o rigor (2019, ver p. 88), lançando mão de uma tipografia
que altera o modo como percebemos as palavras. Como seria possível
refrescar, abrir, esgarçar o sentido das coisas para além do discurso?
É o que também fazem os Von Calhau! ao criar desenhos por meio de
exercícios perversos com as letras do alfabeto, vários deles espalhados
pela exposição. Ao desestabilizar a linguagem, a dupla parece também
desestabilizar o mundo, ao produzir um repertório de humor sobrenatural.
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para aproximar seu séquito. No Brasil, multiplicaram-se grupos como
Noigrandes, Poema/Processo, Poesia Concreta, Práxis, Tendência,
enquanto em Portugal poetas também produziam revistas, antologias e
mostras coletivas de seus pares em torno da poesia experimental.
Nesta exposição, Ana Hatherly transforma os códigos da escrita em um
não texto, em A Revolução (1977), fazendo do risco sobretudo desenho,
visualidade, trama. A escrita é simultaneamente signo e imagem, e as letras
parecem amontoadas como uma grande multidão, prontas para instaurar
uma revolta.
É também notável o insistente caráter lúdico dessas experimentações,
próximas dos procedimentos da infância. No ícone de sua obra Aranha
(1963, ver p. 32), Salette Tavares partiu da observação de uma aranha
diminuta e fictícia de seus filhos, atenta ao caráter lúdico daquilo que
a rodeava. Tavares, em carta para Ana Hatherly, afirma que: “Brincar é
a criatividade da infância que levamos pela vida fora, se o soubermos”.1
Outro exemplo dessa íntima relação que faz a poeta entre o lúdico e
a experimentação é Ourobesouro (1965), escrito quando tinha apenas
12 anos, e refeito décadas depois, chegando à versão final. Maquinim,
originalmente de 1963, recuperado em 2010, também é exemplo desse
desdobramento, como um móbile que brinca de desfazer as palavras na
sua ligação com as sílabas, desmembrando discursos e enunciados.
Momento (Neide Sá, 1967) é outra obra que lembra as brincadeiras
de criança, com origamis e dobraduras de papel. O poema só acontece
se atravessado pela manipulação da folha dobrada, ao desplanificar-se
a experiência da poesia. Trinta anos depois, Registros (1997) apresenta
uma grande manta de borracha preta que pende da parede até descer ao
chão, com ideogramas e outros signos visuais aplicados em vinil branco
sobre sua superfície. O espectador é convidado a caminhar sobre a manta,
experimentando o vocabulário inventado pela poeta. Álvaro de Sá escreveu,
no contexto de sua primeira exibição, que a obra se tratava de uma “quase-escrita que pode ser lida a partir do alto ou de baixo”.2 O objetivo desse
jogo, afinal, é macular as imposições colocadas pelo objeto-livro.
O mesmo podemos notar com a Caixa-Objecta (E. M. de Melo e Castro,
1961–68), onde se abriga uma série de “poemas cinéticos”, produzidos
com materiais frágeis como papel e cartolina. Mais uma vez, os poemas
precisam da manipulação para existirem por completo. O percurso de

DIZER É DUPLICAR E INVENTAR
Enquanto a poesia aproximou-se da experimentação como gênero,
a prosa construiu mundos e planetas inteiros, descreveu minúcias e
detalhes, adensou as possibilidades da ficção. E ficcionalizar a realidade,
saber contar histórias, é um modo de escapar dos fardos do presente e
sobreviver a eles. Movimentos como o afrofuturismo, o futurismo indígena
e as ficções visionárias são modos de imaginar como sociedades de
legados ancestrais viveriam em cenários de alta tecnologia, anos à frente
do nosso. Ao mesmo tempo, percebemos que as primeiras e mais antigas
formas de arte e literatura são também fantásticas, com uma gama de
mitologias e lendas que transformam a realidade enquanto alicerçam
a cultura de seus povos. Duplicando o real, as palavras inventam novas
perspectivas, encenam o jogo social.
Nesse sentido, ao cruzar as grandes cortinas suspensas de Farsa
(Renata Lucas, 2019), os corpos nos parecem fragmentados, já
distantes de uma narrativa única e linear. Se no teatro não é possível
ver o que está por trás do palco, nessa obra podemos investigar o
espetáculo, circundar e examinar seus mecanismos, na promessa de
acessar uma realidade mais aparente.
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MAS QUEM PODE FALAR?
Segundo Roland Barthes, a literatura é o lugar onde é possível ouvir
a língua do lado de fora do poder, uma vez que seu papel é encenar a
realidade. Mas aprendemos com os autores decoloniais que esse lugar
não é pressuposto, uma vez que não são todos que podem fazer
literatura, ou não podiam. Quem escreve, diz Grada Kilomba, faz-se
autoridade de sua própria história. Quem não escreve, ou não pode
escrever, vê-se narrado pelo olhar do outro.3 Até então, o lugar
hegemônico do poder literário pertencia ao homem branco, cujo
privilégio é definir padrões de realidade, construir sua própria identidade,
nomear a si e aos outros.
E o que nos ensinam as vozes dissidentes desses padrões? Ensinam que
existe linguagem e sentido para além do projeto erigido pelo ocidente;
ensinam que a falência da língua não é a falência de toda a linguagem, mas
a falência de um projeto específico: o europeu iluminista, cuja pretensão
era produzir uma linguagem teoricamente translúcida e eficaz, na qual o
3 Cf. Grada Kilomba, Memórias da plantação. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.
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Também em Gota com órgãos (Yuli Yamagata, 2020), uma gota de
sangue recheada de espuma pende do teto, encenando seu próprio papel.
Muito maior que uma gota normal, sua hipérbole produz uma dissimulação
precária da realidade, lançando mão do humor e da ironia próprios
do gênero farsesco. Se não nos é permitido estar fora da linguagem,
dançamos com ela, exercitamos algum delírio possível.
Já em Corpo celeste (Aline Motta e Rafael Galante, 2020), o interesse
está na escrita dos povos da África Central e em seus respectivos
desdobramentos no Brasil, com os chamados “pontos riscados”. Um
cosmograma bakongo projetado no chão simboliza os grandes ciclos do
sol, da vida, do universo e do tempo, construindo uma epistemologia
calcada em saberes milenares. Além dele, uma série de provérbios das
línguas kikongo e umbundu funcionam como oráculos para o público.
Testemunhamos uma profusão de línguas que sobrevivem às narrativas
hegemônicas para além do epistemicídio colonial empenhado em destruir
idiomas e dialetos autóctones. Em Força (Katú Mirim, 2019), a rapper
indígena diz “nós vamos até o fim, porque nós estamos vivos”, enquanto
em Treta (Denise Alves-Rodrigues, 2020), pulsações luminosas da Terra
e de outros corpos celestes são transformadas em vibrações sonoras,
configurando uma linguagem espacial própria. Outros mundos sempre
estiveram aqui, e com eles reescrevemos o futuro.

pensamento analítico e a consciência seriam capazes de controlar todos os
aspectos da vida.
Ainda assim, poder falar e escrever requer que se seja lido e ouvido,
porque é quem ouve que autoriza o falante. De acordo com o feminismo,
entendemos cedo que a falante não autorizada torna-se louca. “Esta
mulher está louca”, eles dizem. É delirante aquele que escapa ao
protocolo. Nesse contexto, falar de outro lugar que não o fálico e
masculino exige negociações delicadas.
Grada Kilomba afirma ter optado por escrever seus textos em inglês,
desde que identificara na língua portuguesa uma profunda perpetuação da
história e da herança colonial e patriarcal, com seus termos constantemente
referidos no gênero masculino, por exemplo. Dez anos foram precisos para
que seu livro Memórias da plantação fosse finalmente traduzido para as
duas versões do português, de Portugal e do Brasil, no contexto de sua
participação na 17ª Flip (Festa Literária Internacional de Paraty). Embora
essas discussões tenham demorado a se adensar no Brasil, agora elas nos
atravessam com toda força. No entanto, para além da fuga da língua nativa,
resta investigar de que modo temos construído uma “nova linguagem”
dentro da própria língua portuguesa.
Afinal, ainda que haja origem comum, há também múltiplas diferenças
na aplicação da língua lá e cá. Como no conhecido verso de Caetano
Veloso, “Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões…”,
experimentamos diferentes texturas linguísticas segundo os repertórios
locais. Com o recente boom de brasileiros em Portugal, as diferenças no
uso da língua ficaram ainda mais evidentes. Do lado de cá, é comum que
informalidades estejam mais presentes, como no conto de Conceição
Evaristo, depois revisto por Jota Mombaça: “A gente combinamos de não
morrer”, em que a conjugação supostamente equivocada reforça o uso
popular de uma língua que busca a sua reinvenção. Além disso, país de
dimensões continentais, o Brasil coleciona uma enorme variação de sotaques
e vocabulários autóctones, e há quem prefira dizer que falamos “brasileiro”
a partir do reconhecimento de derivas e de usos singulares da língua.
Mas, indo além, nos cabe observar como respondem a isso os PALOP
(Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), como Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial.
No último caso, a adoção do português como língua oficial é estratégia
puramente política, uma vez que a maioria da população tem o espanhol
como língua nativa.
Em Farsa, temos a colaboração pontual de rappers, mc’s e kuduristas
de Angola, com um conjunto de videoclipes. O kuduro, da periferia
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AS VOZES DA RUA
Se os meios oficiais da escrita ainda estão reservados para poucos, a rua é
um livro infinito, com uma profusão de recados e vozes, e a palavra pública é
quase sempre um grito. É preciso falar alto onde a informação está sempre
em disputa, e desenvolvemos diversas táticas para produzir visibilidade e
modos de midiatização no espaço público: intervenções gráficas, lambes
em série, associações radicais entre palavra e imagem – um conjunto de
estratégias que constitui uma cultura visual própria, da propaganda ao
picho. Em Amanhã não há arte (Carla Filipe, 2019), há símbolos e grafismos
de cartazes do discurso político pós-Revolução de Abril, em Portugal,
composição que cria uma série de variações e sobreposições de seus
elementos iniciais, questionando sua eficácia política enquanto imagem.
Em Revolução (Ana Hatherly, 1975), uma pequena câmera de 8 mm foi
levada para as ruas de Lisboa em busca de vestígios do episódio político em
grafites, pôsteres, slogans revolucionários, palavras de ordem escritas nos
muros, lambe-lambes rasgados, imagens acumuladas, como se um alfabeto
gráfico da revolução portuguesa pudesse ser construído.
Enquanto isso, em Corpografias do pixo (2019), a dupla Gê Viana e
Márcia de Aquino registra o picho enquanto dança, em uma tradução dos

grafismos em linguagem corporal afetada pela cidade. A escrita, afinal,
pode ser uma espécie de coreografia de movimentos, uma estranha dança.
Nesse caminho, Pixando (Pola Ribeiro e Ana Nossa, 1980) constrói um
elogio ao gesto pichador, com uma profusão de frases, dizeres e signos
visuais que tentam interpretar o caos produzido pelos muros anônimos da
cidade de Salvador, entre tantos ruídos. Nascida no contexto da ditadura
militar no Brasil, a pichação surgiu como forma de protesto, configurando-se como voz de contestação. A palavra não autorizada do picho conquista
espaço na rua para além das vias legais, e faz crer que a urgência de dizer
cria seus próprios meios.
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de Luanda, tem sua maior representação em Titica, primeira cantora
transsexual de Angola, ícone das lutas Q [LGBTQI+] no país. Em Procura
o brinco (2014), exibido na mostra, Titica por vezes diz coisas que não
sabemos bem o que significam, como “oprakata, oprakopei”, mas que nos
embalam nas batidas, acabando por serem associadas ao corpo, lição
maior do ritmo. Fado, kuduro, funk e samba são os ritmos que habitam em
torno de uma mesma língua múltipla.
De volta ao Brasil, agora atravessado pelo legado das diásporas
africanas, há ainda o poderoso dialeto pajubá, mistura de português
informal com palavras de origem nagô e iorubá, devidamente apropriadas
pelo universo Q [LGBTQI+]. Não se trata apenas de um vocabulário
próprio, mas de uma língua que exige performatividade dos corpos
falantes, com gestos, trejeitos e entonações específicas. Criado entre
as décadas de 1960 e 1970, no contexto da ditadura militar, o pajubá se
constituiu como dialeto secreto, como um modo de sobrevivência de
trans e gays nas ruas. Além de resistir culturalmente por meio da zomba
e da “lacração”, o dialeto é um modo de escapar dos parâmetros de uma
língua heteronormativa. Na exposição, apresenta-se o videoclipe da música
Coytada (Linn da Quebrada, 2018), em que se pode notar a constante
substituição do “I” pelo “Y”, realizada pelo pajubá.

BOCA: DISPOSITIVO AMBÍGUO
Mas dizer pode ser tarefa difícil, às vezes impossível. A boca se apresenta
como um dispositivo ambíguo: órgão do enunciado e da opressão e a um
só tempo meio pelo qual experimentamos novos sabores, negociando com
o sexo, o erotismo e a subjetividade.
Nos trabalhos de Sara Nunes Fernandes e Mariana Portela Echeverri, as
línguas se entregam ao caos do mundo, ávidas por lamber as superfícies.
Elas percorrem os caminhos do prazer, lembrando que a boca ensina não só
pelas palavras, mas também pelo sexo e pelo paladar. Lamber é uma forma
de conhecer, nos ensina o erotismo. Em consonância com a poeta carioca
Maria Isabel Iorio, rememoramos os versos: “fazer da minha boca um evento /
aberto / todas as línguas / convidadas” ou “uma mulher que ama uma mulher
aprende a lamber as coisas por dentro”, segundo as perspectivas lésbicas.
A erótica da língua também é majoritária em Eat Me (Lygia Pape, 1975).
No filme, uma boca masculina engole e expele um olho fictício, enquanto
uma boca feminina chupa uma salsicha com molho. Não sabemos quem
são essas pessoas, uma vez que a câmera foca nas bocas sugerindo
apenas seus gêneros. A montagem constrói um ritmo sexual, acelerando a
alternância de uma boca pela outra, embora o “clímax” seja interrompido
por um anúncio publicitário das Conchas Cook. Nesse trabalho, podemos
perceber que Pape estava interessada em desmembrar as relações entre
poder e sexualidade, sobretudo por meio da produção de imagens.
Também no terreno do erótico, os corpos se veem diante da neces
sidade de inventar outros vocabulários para dar vazão aos seus desejos,
indo além da unilateralidade da gramática. Em Corpo transante (Caroline
Valansi, 2020), somos convidados a tocar as partes de um corpo estranho,
como se acessássemos uma extensa zona erógena e descobríssemos
gemidos que produzem uma sinfonia corporal. O corpo funciona como
máquina do sexo. Ou em Verarschung (Pêdra Costa, 2013), em que o ânus
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funciona como uma boca que elabora enunciados: canal de linguagem. São
trabalhos que investigam aquilo que chamamos de pós-pornô, e assumem
o corpo como sujeito, e não apenas objeto de desejo. É possível refundar
a máquina-corpo, restaurá-la a partir de novas práticas significantes.
Nem tudo, porém, se manifesta pela via do prazer. Se a língua é ambígua,
também apresenta inflexões irresolvíveis, dilemas fundantes. Em Ouve-me
(Helena Almeida, 1979), a artista encena um grito sufocado, abafado,
e interpela o público com um pedido, embora nos seja dado um corpo
fechado em sua própria claustrofobia, impossibilitado de dizer. Também em
Modificação e apropriação de uma identidade autônoma (Gretta Sarfaty &
Elvio Becheroni, 1980), uma sequência de imagens apresenta Gretta Sarfaty
aos poucos rompendo uma estrutura de fitas que funcionam como uma jaula
aprisionadora do corpo, com amarras antes invisíveis.
Nesse percurso, num emaranhado de vários trabalhos, Farsa apresenta
uma gama de investigações em torno da linguagem, com exercícios visuais
e plásticos; ficções e fabulações; usos e direitos políticos da língua, entre
outras experimentações. Fica a sensação de que quando mudamos de
língua, mudamos de realidade. E o real e o imaginário são inseparáveis
como dois gêmeos xipófagos, fadados a se perseguir. O que nos resta é
produzir modos de escapar.

A GRANDE BOCA
ABERTA QUE MÓI,
CORTA E MASTIGA
Onde a história fede à merda? No cinema?
FERREIRA GULLAR, Dentro da noite veloz

No pós-AI-5, e durante toda a década de 1970, a “boca” foi um motivo
recorrente no cinema brasileiro de inclinação vanguardista e experimental,
feito por artistas ou realizadores à margem do dito “cinemão”. A boca em
diferentes situações e relacionada a funções ou sintomas distintos: órgão
responsável pela ingestão de alimentos e início da digestão, meio da fala e da
passagem da palavra, mas também a boca silenciada ou que regurgita quando
a digestão não funciona. Limiar entre o dentro e o fora do corpo, a boca é,
em situações de regularidade fisiológica ou psicológica, entrada da matéria
bruta (alimento) e saída da expressão e do sentido (palavra). Em situações
limites, o fluxo é invertido: silenciada, ela engole sapo; indigesta, ela vomita,
urra, devolve ao mundo da matéria palavra ou corpo informe rejeitado.
De manifestações mais evidentes e icônicas, como a boca agigantada,
sem corpo, protagonista única de In-Out (Antropofagia) (Anna Maria
Maiolino, 1973) ou Eat Me (Lygia Pape, 1975), a momentos mais paródicos,
em que ela é reduzida a uma prótese sem corpo – a dentadura nervosa e
agitada em Mamãe, eu fiz um Super 8 nas calças (Carlos Zilio, 1974) –,1 ou
travestida em um novo corpo – o pênis falante que dá uma entrevista na
TV em Ora bombas, ou a pequena história do Pau, Brasil (Fernando Belens,
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1 Inserida na sequência da expressão “abaixo a”, a dentadura dribla ao mesmo
tempo que, por afinidade sonora, remete ao regime que, naquele momento,
usava da censura e toda sorte de violência para calar expressões que lhe fossem
contrárias – por exemplo: “abaixo a ditadura”.
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no ato de comer, que “o corpo escapa às suas fronteiras, envolve, devora,
despedaça o mundo, fá-lo entrar em si, enriquece-se às suas custas”.2
O leitor brasileiro não deixará de se lembrar da antropofagia oswaldiana e
de seus desdobramentos nos anos 1960 e 1970 com a Tropicália.
O corpo grotesco, com sua “grande boca aberta”, é uma constante na
produção do cinema marginal, “udigrudi”, de realizadores como Andrea
Tonacci, Júlio Bressane, Neville de Almeida, Ozualdo Candeias e Rogério
Sganzerla entre 1968 e 1973, quando vários foram para o exílio. Em seus
filmes, os personagens comem desavergonhadamente, de boca aberta, dentes
à mostra. Lambuzam-se com a comida, espalham-na pelo rosto. Cospem,
babam e vomitam com o mesmo gozo e desgosto. Eles também soltam
urros prolongados de agonia; berros viscerais, saídos do fundo das entranhas.
O berro histérico e convulsivo, expressão do horror, percorre de ponta a ponta
os filmes marginais.3 Além das manifestações sonoras e alongadas de terror
ou de dor física, as personagens vociferam expressões como “tenho fome”, “ai
que dor de barriga, “tenho pavor da velhice”, “tenho nojo de pobre” – como
espasmos no estômago, os gritos se repetem até o limite do sentido, como se
a cada vocalização tentassem abortar algo abjeto do corpo que o enuncia.
Opondo-se veementemente ao realismo sociologizante do cinema novo,
o marginal aproxima-se da cultura de massa e da contracultura urbana
com energia anárquica e revoltosa, e com violência assaltante. Mas rixas
históricas e diferenças programáticas à parte, cinema marginal e novo
estão visceralmente conectados pela boca. O cinema marginal, como
muito bem colocou Haroldo de Campos, procede das entranhas do cinema
novo, “de seu epigastro, de seu ventre desventrado (e assim reativado
em sua vis parturiente do novo), justamente quando o cinemanovismo já
começara a dar sinais de exaustão criativa”.4
O “udigrudi”5 é, com efeito, a radicalização efetiva da estética da fome

2 Mikhail Bakhtin, A cultura popular na idade Média e no Renascimento: o contexto
de François Rabellais. Brasília: Hucitec, 1987, p. 245.
3 Cf. Fernão Ramos, Cinema marginal: a representação em seu limite (1968/1973).
São Paulo: Brasiliense, 1987.
4 Haroldo de Campos, “Filmargem”. In. Eugenio Puppo (Org.), Cinema marginal
brasileiro. São Paulo: Hecco, 2004.
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1980) –, uma profusão de motivos associados a essa cavidade atravessa
o cinema nos anos 1970, década de maior recrudescimento do aparelho
repressor da ditadura brasileira.
A repressão é tematizada e acusada em diferentes imagens de bocas:
o berro agonizante, e, no entanto, editado sem som, de duração estendida
(quase dois minutos) de Neville de Almeida em Mangue Bangue (1971);
a boca de Paulo Bruscky escancarada e prensada contra um vidro em
Xeroxperformance (1980), e editada com o som de gritos abafados; a fita
preta colada sobre os lábios no início de In-Out (Antropofagia).
Não só o silêncio imposto pela repressão encontra sua expressão no
grito abafado. Também a desorientação e a dificuldade de se fazer ouvir
ou entender em um momento de crise intelectual quanto às possibilidades
de resistência. Lembremos da voz, no início de Loucura e Cultura (Antônio
Manoel, 1973), a falar: “Atenção. Atenção. Eu preciso falar. Atenção.
Eu quero falar”. A voz é projetada sobre imagens de alguns artistas e
intelectuais registrados de frente, de perfil e de costas, tal como em
retratos de identificação policial.
Expressão da farsa da comunicação (e da falha e fadiga resultantes), a
boca comparece associada ao teatro da política e ao universo noticioso
e enganoso dos meios de comunicação de massa – como se sabe,
apoiadores da ditadura. Blá Blá Blá (Andrea Tonacci, 1968), que antecede
em alguns meses o AI-5, inaugura essa tendência. Como o título sugere,
o filme é sobre a falta de sentido, o esgotamento do discurso (no caso,
político) e sua dimensão farsesca: um blablablá televisionado de um
ditador cansado da própria encenação.
A farsa indigesta midiática reaparecerá em pelo menos dois outros filmes:
Estômago embrulhado (1973), com Paulo Herkenhoff mastigando páginas
de um jornal impresso; e A situação (1978), em que o artista Geraldo Anhaia
Mello, ao imitar um apresentador de telejornal, repete a frase “a situação
social político cultural brasileira”, enquanto esvazia uma garrafa de cachaça.
À medida que se embebeda, ele abandona a persona séria de âncora de
TV e assume um riso ora debochado ora desesperado até cair inconsciente,
“bêbado da situação brasileira”. Menos trágico e mais paródico é o pênis
machucado e enfaixado, filmado em plano fechado, a dar uma entrevista
exclusiva para um canal de televisão no já citado Ora bombas, ou a pequena
história do Pau, Brasil. A cada pergunta vinda do entrevistador, o falo ferido
responde com um desenfreado blablablá em uma língua inexistente.
Há sempre algo de grotesco nessas representações. O encontro do
homem com o mundo “se opera na grande boca aberta que mói, corta e
mastiga”, escreve Mikhail Bakhtin ao falar do corpo grotesco. É pela boca,

5 Apelido tão pejorativo quanto debochado dado por Glauber Rocha à geração dos
cineastas marginais. Não deixa de ser curioso que Glauber tenha partido de uma
imagem de mastigação e da antropofagia em sua invenção linguística: o udigrudi é o
equivalente tupiniquim para o termo underground pronunciado por uma boca jovem,
mascando chicletes e sem domínio da língua inglesa – underground também definia
a tendência do cinema estadunidense experimental da qual os cineastas marginais se
aproximavam, mas que era desprezada por Glauber como “alienada”.
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glauberiana, a qual o cinema novo – na sua crença, só desfeita pelo AI-5,
de que o nacional-popular poderia ascender a consciência das massas para
a revolução – não pôde levar às últimas consequências.
A fome, Glauber Rocha defende, é uma ética e uma estética: uma
estética da violência, porque a fome é violenta. O cinema deve incorporar
em seus meios o comportamento do faminto e a violência da fome.
Só assim se poderá entender a existência do esfomeado (seja ele um
sujeito ou um campo artístico); não na vergonha de comer, tampouco
na emulação das maneiras daqueles que não sentem fome – “o brasileiro
tem fome, mas tem vergonha de comer” equivale a “não temos os meios
técnicos ou financeiros, mas tentamos fazer filmes como se tivéssemos”.
Não parece um disparate: o cinema marginal é o encontro antropófago-tropicalista entre a fome de Glauber e o hedonismo escatológico de
Hélio Oiticica em seu texto manifesto Brasil Diarréia (1980). Só em
aparência o estômago vazio de Glauber difere do exagero abjeto de
Oiticica, ou a fome da diarreia. Ambas são complementares. Para Glauber,
a hipocrisia e o raquitismo intelectual de uma elite conivente com a
fome são indigestos; para Hélio, a miséria moral da estética burguesa
gera constipação. Para expurgar a miséria indigesta, os dois pregam uma
estética não paternalista e em alguma medida violenta: cagar ou vomitar as
tripas dessa miserabilidade e oferecer nossa merda comum à investigação;
um cinema “impuro” que, fiel à sua precariedade de origem, queime-nos
com nosso próprio subdesenvolvimento estético e moral. Para ambos é
necessário violentar, agredir a sensibilidade colonizada, com nossa própria
precariedade; expelir a bílis da fome tanto quanto a sensibilidade “coniconivente”, para usar um termo de Oiticica, e deixá-las à mostra.
Convertendo a barbárie em pensamento estético, os cineastas marginais
investem contra a sensibilidade e o decoro burguês e cristão tanto quanto
contra o decoro da sintaxe e da narrativa. Desse contra-ataque, nem eles
mesmos são poupados: o “udigrudi” não evita o autodeboche histérico e
agressivo, não poupa o corpo do ator, nem identifica um inimigo ou causa
externa para a crise. A crise é interna e deve ser internalizada na narrativa.
Para expô-la é preciso retirar das próprias entranhas o que há de repulsivo e
descalibrado na vivência do presente, e então espalhar e expor à luz do dia,
para horror de todos, o nosso abjeto comum.
O abjeto, propõe Julia Kristeva em Poderes do horror,6 é aquilo que o
sujeito precisa descartar para viver, para afirmar sua unidade de sujeito.

Mas este “aquilo” não é um o-bjeto, um outro externo e oposto ao sujeito,
ao “eu”. Ele embaralha as categorias do dentro e fora, sujeito e objeto;
é estranho e íntimo, alienígena e indígena ao sujeito – como as fezes, o
vômito e os fluidos corporais. No a-bjeto o sujeito se vê expulso, cuspido
de si próprio, seccionado. Sua proximidade causa pânico ou repulsa. Não é
incomum querer virar os olhos.
Se há uma figura que sozinha condensa e expressa toda vocação do
cinema marginal é Helena Ignez, a atriz que protagonizou praticamente
todos os filmes de Rogério Sganzerla e de Júlio Bressane entre 1968 e 1973.
Na verdade, não fosse nossa historiografia tão viciada no seu patriarcalismo,
uma outra história do cinema brasileiro desde 1958 poderia ser contada a
partir de Helena Ignez: a atriz é o elo que conecta o cinema novo ao marginal.
Sua estreia, em 1958, coincide com a de Glauber, seu então esposo, no
curta-metragem O pátio. Nos anos 1960, ela atua em alguns clássicos do
cinema novo como O padre e a moça (Joaquim Pedro de Andrade, 1966), no
que talvez tenha sido uma das maiores interpretações do período. Nesses
primeiros filmes, seu estilo de atuação, quase minimalista, oscila entre o
erotismo lânguido e a intensidade opaca e impenetrável. De um comedimento
intenso, uma estase calculada, e com movimentos deliberadamente anêmicos,
seu corpo sugere uma náusea ou um mal-estar, algo como uma divisão interna
entre o desejo (de mundo, de corpo, de um mundo por um corpo) e o decoro
aprisionador de uma elite branca católica patriarcal. Seu corpo é o palco da
tensão entre a resistência e a submissão à lei.
No cinema marginal, Ignez vomita a lei e os bons modos, transforma-se
na autocoroada “rainha dos boçais”. Não é uma simples libertação das
amarras do decoro conservador, é uma implosão desmedida, indecorosa
e despudorada. Como se a náusea e o mal-estar tivessem crescido até a
metástase. O que era contido e calculado passa a ser gritado, escarrado,
agitado e requebrado em um hedonismo urbano, furioso e predador. Seu
corpo se animaliza e se bestializa, mas não sem prazer.
Na violência com que esse corpo renasce, a estética da fome encontra
sua forma mais visceral. Também aqui, via boca. Pois o centro nervoso
desse corpo convulsionado e degenerado será a boca de Ignez. A ideia de
Georges Bataille de que “nas grandes situações, a vida humana ainda se
concentra bestialmente na boca”7 encontra expressão cristalina no novo
estilo de atuação da atriz.
A boca de Helena Ignez é uma espécie de palco para experimentação
contínua e renovada: ela morde discos de vinil e homens, prende facas
7 Georges Bataille, verbete “Bouche”. In. Documents, a 2, n. 5, 1930.
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muito baixo. E, sobretudo, na presença profanada da palavra escrita. Ela é
pichada em muros com erros de grafia, escrita em paredes como insulto,
recortada ou arrancada de jornais e histórias em quadrinhos e colada
sobre as paredes. Páginas de jornal são amassadas e usadas para limpar
a boca. Nesses filmes, quase nunca encontramos a palavra no seu lugar
“nobre”, impressa em um livro. E se livro há, ele é jogado na privada, ou no
brejo. Tampouco a vemos associada à educação, escrita sobre o quadro
negro – um tropo do cinema militante e educativo recorrente em filmes de
Godard. Se rabiscada, é como desaforo, em uma parede: “Mierda a todos”.
Numa atitude pouco comum nos filmes de artistas da época, sobretudo
na produção em vídeo,8 o cinema marginal também leva a profanação
da linguagem, seja com sua grande boca que grita e baba e urra, seja
com a palavra escrita, para o espaço público e urbano. Nesse assalto,
ele vem acompanhado por uma jovem geração que, no início dos anos
1970, começava a experimentar com o Super 8, uma bitola destinada
originalmente ao uso caseiro amador.
Munidos da energia anárquica da contracultura, os jovens superoitistas
levaram sua iconoclastia babélica para espaços públicos, em diferentes
cidades do Brasil.9 Nessa produção, não são incomuns atentados a
monumentos civis e militares, nem manifestações escatológicas em
lugares públicos.
Com uma dimensão performática forte, esses ataques e seus
registros têm algo da vocação do happening para abolir as fronteiras
entre arte e vida. Em alguns casos, a performance deixa rastros
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nos dentes, masca chicletes de boca aberta, fuma charuto, cospe na rua,
cospe nos outros, arranca sangue, grita impropérios, canta, grunhe, urra.
Algumas vezes vomita, outras baba.
Se Helena Ignez é uma grande atriz, é também porque inventou
um método próprio para pôr todo o seu corpo a serviço de sua boca.
Uma imagem de seu rosto em Família do barulho (Júlio Bressane, 1970) é
exemplar. O plano é fixo, frontal, ao modo de um Screen Test de Warhol;
o rosto rijo, praticamente imóvel. No entanto, algo quase imperceptível
se mexe: notamos pequenos espasmos na garganta, um ligeiro inchar
e desinchar das bochechas, como se o rosto imobilizado estivesse
estoicamente segurando o refluxo. Por um minuto e meio nada acontece,
sua expressão não muda; acompanhamos apenas esse discreto crescendo
de um bolo estomacal sob a pele da garganta e do rosto. Depois de longos
noventa segundos, um líquido negro e espesso, talvez sangue, começa a
escorrer pela boca, que permanece fechada, sem que nada na expressão
da face se altere. E cerrada ela continua por outro longo minuto, apenas
uma passagem impassível e inalterável de um fluido escuro e denso. Nesse
momento, a atriz faz parecer ridícula, digna de deboche, a metáfora um
tanto gasta dos olhos como janela da alma ou o elogio do rosto como
expressão da verdade ou da singularidade.
Kristeva, no texto já citado, afirma que o abjeto marca o limite da
linguagem. Na medida em que abole o dentro e o fora, figura e fundo,
sujeito e objeto, o abjeto perturba a ordem, a identidade e o sistema.
O sentido colapsa. A linguagem colapsa. Daí estaria a atração do
abjeto para as vanguardas artísticas empenhadas em desestabilizar o
ordenamento racional do mundo e da linguagem. A autora ainda vai mais
longe e propõe que, em um mundo onde o Outro – no sentido da lei do
pai – caiu, é tarefa do artista mergulhar no abjeto e ir fundo em direção
ao recalque originário que funda a divisão do eu, isto é, o recalque
responsável pela primeira expulsão da consciência das representações
intoleráveis à pulsão.
É sobre esse limiar da linguagem e do sentido que se ergue o
cinema marginal. Quanto a isso, é digno de nota que em um de seus
clássicos iniciais, O bandido da luz vermelha (Rogério Sganzerla, 1968), o
protagonista seja um vendedor de livros semianalfabeto, que fala e escreve
errado e não tem vergonha disso. Ao contrário, ostenta sua inabilidade
como que orgulhoso da desonra linguística.
O limite da linguagem é tocado pelo cinema marginal não apenas em
sua boçalidade e gosto pelo abjeto, mas também pelo modo como o
som é editado sem sincronia, sempre falho, às vezes muito alto, às vezes

8 Não é raro encontrarmos leituras que associam a tendência da vídeoarte
brasileira a filmar em espaços internos (frequentemente apartamentos da zona
sul carioca) e com enquadramentos fechados ao temor da repressão. Essa
interpretação, no entanto, não se sustenta se pensarmos no modo provocador
com que as personagens do cinema marginal e do superoitismo ocuparam
e perturbaram o espaço urbano. Para melhor compreender a tendência ao
enclausuramento da videoarte local, seria necessário levar em conta o papel que a
videoarte estadunidense e seu sistema legitimador tiveram sobre nossa produção
nos seus primórdios. Não é fato negligenciável que nossa produção começa com
um convite de uma instituição dos Estados Unidos, o Philadelphia Art Institute, a
Walter Zanini, para que ele sugerisse nomes de artistas para uma grande exposição
dedicada à nova mídia – até então não havia produção de videoarte no país, o
convite a Zanini, estendido aos artistas, motivou a experimentação. Tampouco
parece ser negligenciável que a videoarte nos Estados Unidos também explore o
quadro fechado e situações repetitivas em espaços fechados e cotidianos. Lá, no
entanto, sem qualquer motivação ou relação com regimes opressores.
9 Pode-se dizer que o superoitismo estava à margem da margem, não apenas
no seu uso de uma técnica precária, mas também em termos geográficos.
Os cineastas marginais concentravam-se entre Rio e São Paulo; o Super 8
espalhava-se pelo norte do país, pelas cidades na “periferia” do centro-sul.
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10 No mesmo ano, Agnés Varda lançava Murs Murs, que poderia ser traduzido
como “murmúrios dos muros”, sobre as pinturas deixadas pelos imigrantes latinos
nos muros de Los Angeles.

de Minas Gerais marcaram o início de uma nova era no Brasil. Em menos
de dois meses, a divulgação em redes sociais oficiais do Estado
brasileiro da imagem de um homem enfiando o dedo no ânus durante o
carnaval paulistano, e outras lives do atual presidente arbitrando sobre
o funcionamento gástrico dos brasileiros, vieram aumentar a náusea
provocada pela escatologia oficial.
Também dessa vez, e apesar de todos os indícios contrários, o mar de
lama pegou vários entre nós de surpresa (todo mundo lembra do “não vai
ter golpe” e do “vira voto”), prendendo-nos numa espécie de imobilidade
enojada. Talvez porque acreditemos em nossa pureza (em detrimento
da podridão dos outros), talvez porque ainda estejamos esperando que
a razão, que, no entanto, há muito falhou no seu projeto iluminista de
progresso da humanidade, retorne para esclarecer e corrigir os caminhos.
Mas outros já reconhecem aquele chamado informe dos anos 1970 e
vêm entrando em conversação com ele. Essa tarefa talvez seja mais fácil
(e orgânica) para aqueles que desistiram de fazer ou encontrar o sentido,
para aqueles que não depositam nem esperam das formas da razão a
compreensão do mundo. Para aqueles que, como sugerido por Oiticica,
mergulham na merda para dissecar nossa diarreia nacional. Esses dançam
o mundo, na sua intensidade, tragédia e prazer. Com o cu, o ventre e os
poros abertos.

PATRÍCIA MOURÃO DE ANDRADE nasceu em Belo Horizonte, em
1980, e é pesquisadora e curadora de cinema. Desenvolve pesquisa de pós-doutorado no departamento de Artes Visuais da USP e
é doutora em cinema pela mesma universidade. É curadora das
sessões de filmes de artista na Semana dos Realizadores (Rio de
Janeiro). Programou mostras de cinema no Brasil e no exterior,
entre as quais Integrale Andrea Tonacci (Cinéma du Réel, Paris,
2017), Cinema estrutural (Caixa Cultural, 2015) e Jonas Mekas
(CCBB, 2013).
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permanentes na cidade. É o caso de Pixando (1980), de Pola Ribeiro
e Ana Nossa, um registro de muros pichados em Salvador – muitos
dos quais provavelmente grafados para o filme, como o gerúndio do
título sugere. O filme passeia por frases anárquicas, gritos de liberdade
desbundados; cada um com uma grafia, cor ou tamanho diferente, como
que pertencentes a diferentes enunciadores: “Viva o coito anal”, “abaixo
Lenin e Stalin”, “o rei caga e fede”, “mate o medo e viva mais”, “nós nus
[sic] amamos”. A banda sonora, composta por uma espécie de sarau de
muitas vozes que se atropelam e sobrepõem, reforça a impressão de um
diálogo coletivo.
Pichar viola e profana, em uma só toada, o espaço público e o
privado. Não é só o proprietário quem se revolta contra o atentado à sua
propriedade. Toda a sociedade “coni-conivente” se une em sua indignação
– “quem vai limpar essa merda?”. A sujeira, quando rastro exposto de um
corpo, causa horror, pois ao olhar “civilizado”, “patrimonialista”, ou, como
Oiticica diria “paterno burguês, coni-conivente”, um muro pichado é
apenas uma “lambança” indesejada, uma “grande cagada”. E quem o viola,
um “excremento”, um “animal”, um “incivilizado”.
Desse incivilizado, no entanto, nada se sabe. Ele é sempre invisível –
como as vozes na banda sonora do filme. Nunca se vê o pichador, apenas
a “merda” que ele deixou durante a noite, quando a moral ordena que as
boas almas se recolham para o sono ou à perversão privada.
Mas o que para uns é merda, para outros é a fundação de uma arena
pública de comunicação. É possível imaginar um teatro de espectros
invisíveis a conversar entre si a partir de palavras grafadas em muros.10
Apenas alguns entendem a língua: os que vivem à margem e na margem,
os sempre invisíveis, aqueles cujos corpos, em ditaduras ou não, estão
sempre sob regime de exceção.
Os muros pichados (como os filmes), quando não apagados ou
destruídos, também se dirigem a outros tempos e lançam mensagens
que, recebidas em algum futuro, adaptam-se ao novo tempo e renovam
diálogos interrompidos. Tudo leva a crer que nós somos o futuro e
também o novo presente dos anos 1970.
Nós entendemos aquela farsa. Nós dividimos aquele desespero. Nós
vivemos aquela escatologia. Há pouco mais de um ano, imagens de uma
bolsa de colostomia e de um mar de lama espalhando-se por cidades
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FALATÓRIOS

“não gostei não, porque não gosto de bicho, não
gosto de animais. Não gosto não. Sei que primeiro a
gente vive vive vive até cansar de tanto viver. Morre,
até cansar de tanto morrer, vira bicho, vira animal.
Primeiro a gente vive vive vive. Cansa de tanto viver.
Morre. Cansa de tanto morrer. Vira bicho, vira animal.”

“não, não deu tempo. Eu tava tomando claridade e luz,
quando a luz apagou, a claridade apagou, tudo ficou
nas treva e na madrugada mundial sem luz, e quando
no escuro fizeram força pra chegar claridade e a luz...”
“é aparelho armas e máquinas. Bronze chumbo ferro aço
enigmático. Meio de transporte: ônibus lotação trem
avião bicicleta e motocicleta. Eu trabalho de cabeça
larga maior do que a parede do que a varanda do que o
prédio do que o mundo familiar, boto o mundo familiar
todo dentro, subo da explosão desço da explosão,
como correnteza e mais do que monstro eletrônico,
elétricos e automático. Quando o sol penetra no dia,
dá um dia de sol muito bonito, muito belo.”

“eu não sou da casa, não sou da família, não sou
do mundo, não sou de nenhuma das cabeças e de
nenhum dos corpos, não sou do mundo não sou da
família, não sou da casa, não sou de nenhuma das
cabeças e de nenhum dos corpos, não sou do ar do
espaço vazio do tempo e dos gases, se anda no ar no
espaço vazio no tempo e nos gases, como ar espaço
vazio tempo e gases. Não como forma humana matéria
humana e carne humana pesada”

“Eu sou seguida acompanhada imitada assemelhada
tomada conta fiscalizada examinada revistada. Tem
esses que são iguaizinho a mim tem esses que se
veste que se calça igual a mim, mas que são diferente
da diferença entre nós. É tudo bom e nada presta.”

“eu não nasci criança não, eu nasci já velha, depois é
que eu virei criança”

“meu nome verdadeiro é caixão, enterro, cemitério,
defunto, cadáver, esqueleto humano, asilo de velho
hospital de tudo quanto é doença, hospício e mundo
dos bichos e dos animais. Os animais: dinossauro,
camelo, onça, tigre, leão, é... dinossauro, macacos e...
girafas, tartarugas, reino dos bichos e dos animais é
o meu nome”
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“porque eu... não tenho cabeça boa não. Não sei o
que que tem aqui dentro, não sei o que que tem aqui
dentro, não sei o que que tem aqui dentro, não sei
o que que tem aqui dentro, não sei o que que tem
aqui dentro. Eu sei que tem olho, mas olho pra fazer
enxergar como? Quem bota pra enxergar? Se não sou
eu que boto pra enxergar?”

STELLA DO PATROCÍNIO
Falatórios coletados entre 1986 e 1988
por Carla Guagliardi.
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JOTA MOMBAÇA

está operando) transformações importantes em nível ético e político, pois
providencia uma percepção mais abrangente dos modos de atualização
microfísica desses sistemas de opressão; e possibilita a ruptura com certos
paradigmas onto-epistemológicos da Modernidade-Colonialidade, nomeadamente os da universalidade, objetividade e neutralidade, historicamente
atribuídos às perspectivas branca, eurocêntrica, heterossexual, cisgênera etc.
O lastro desse trabalho, contudo, está pavimentado não apenas pelo
exercício político e intelectual dos movimentos por liberação negra, de
dissidência sexual e indígena articulados enquanto tal, mas também pelos
sobressaltos, vibrações e intensidades de nossas existências – toda uma
série de operações e gestos que não pertencem ao marco do propriamente
político mas que criam as condições de possibilidade daquilo que podemos perceber hoje como uma tradição anticolonial e gênero-desobediente
radical subjacente, e, portanto, paralela às formações culturais e subjetivas
hegemônicas produzidas como design global pelo advento da Modernidade.
Essa afirmação não visa negar a importância histórica desses processos de
construção de inteligibilidade política. O que desejo com ela é, mais bem, propiciar uma consideração dessas ferramentas políticas da linguagem que leve
em conta aquilo de irrepresentável e, portanto, ininteligível que as cerca. Para
isso, ao longo deste texto, buscarei considerar o irrepresentável não como
aquilo que carece de representação – como uma zona de sentido a que se
deve lançar luz a fim de torná-la legível e manipulável no marco de processos
formais de elaboração ética, política e filosófica. Ao contrário, quero pensar na
ininteligibilidade do irrepresentável como uma força que solicita outros procedimentos de interação, precisamente porque não expressa uma carência de
representação, tampouco se configura como uma alternativa a ela. A relação
do irrepresentável com o campo representacional não é, portanto, uma de
exclusão ou de substituição, mas de excesso e incontinência: o irrepresentável
extrapola a representação e a representação não cabe ao irrepresentável.
Como, então, tatear o lastro dessa força? Como discernir seus sinais
sem a intenção de classificá-los? Como percorrer a sua extensão sem o
intento de medi-la? E como, a partir desse exercício, produzir uma sensibilidade que libere possibilidades insuspeitadas, formalmente impossíveis, no
horizonte de nossas práticas de vida e de luta?

A CORAGEM
DO SEGREDO
Esse é um imperativo político que infunde o projeto
inacabado de emancipação assim como outras transições ou atravessamentos em processo. Isso corresponde
à necessidade da fugitiva, da imigrante e da nova (e
novamente constrangida) cidadã a reservar algo para si,
a manter um segredo. A história da arte afro-diaspórica,
especialmente da música, é, ao que me parece, a história
da guarda desse segredo mesmo em meio a sua intensamente pública e altamente mercantilizada disseminação.
Esses segredos são retransmitidos e malcomunicados,
mal-ouvidos, e superouvidos, frequentemente de uma
só vez, em palavras e na dobra de palavras, em gritos e
sussurros, em frases quebradas, no nome de pessoas
que você jamais conhecerá.
FRED MOTEN1

1 Fred Moten, B Jenkins. Londres: Duke University Press, 2010, p. 105. Tradução
própria.
2 Opto por utilizar a primeira pessoa do plural em alguns momentos deste texto
por alinhar-me ao “nós” anticolonial, afro-indígena e desobediente de gênero cujo
trabalho de intervenção na história eu buscarei considerar ao longo deste texto.
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Ao longo das últimas décadas, a partir do trabalho crítico e de elaboração de
inúmeras intelectuais negras, indígenas, dissidentes sexuais, trans e anticoloniais ao redor do mundo, conseguimos2 articular, tanto no campo da
produção de conhecimento artístico e acadêmico quanto no campo mais
alargado das interações midiáticas contemporâneas, toda uma linguagem
para nomear e articular experiências complexas de opressão e de luta, bem
como sistemas de reprodução e distribuição de violência baseados em raça,
gênero, sexualidade, classe, entre outros marcadores sociais da diferença.
Esse trabalho, imprescindível para a contenção (discursiva, ao menos) dos
efeitos de brutalização próprios da modernidade-colonialidade, operou (e

O PROPRIAMENTE POLÍTICO
Pela mesma régua segundo a qual se determina a extensão do que pode
ser considerado um gesto político, está também determinado um limite à
imaginação do que é possível e toda uma série de recortes que buscam
viabilizar ou inviabilizar a possibilidade de lermos certos sujeitos como
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COMO?
Denise Ferreira da Silva, num ensaio recentemente publicado pelo e-flux
Journal #105 sob o título “How”,4 também oferece pistas potentes para
uma reconsideração crítica da ideia de prática. Tendo em mente os modos
como mulheres negras existem e intervêm nas esferas artísticas, intelectuais
e da vida, bem como as expressões de amor, ensino, cura, deslocamento,

3 Ver Saidiya Hartman, Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in
nineteenth-century America. Londres: Oxford University Press, 1999.
4 O ensaio completo está disponível em: https://www.e-flux.com/
journal/105/305515/how/.

escrita etc., que se precipitam desde suas práticas, Ferreira da Silva propõe, de forma experimental, substituir a centralidade da subjetividade (e
do sujeito) como entidade(s) organizadora das gramáticas e dos léxicos da
criação contemporânea por uma figuração que privilegie a sensibilidade
como força generativa e organizativa desse “como”.
Para prosseguir com a discussão ensejada por este texto, atendendo ao
chamado de Ferreira da Silva rumo a uma figuração da criação não somente
orientada pela subjetividade (quem) mas pela sensibilidade (como), vai ser necessário recusar o domínio do propriamente político a favor de uma figuração
da política não como sistema de gestão, mas sim de criação do real. Pensada
dessa forma, a ação política não se separa propriamente da ação artística e
poética, nem se reduz unicamente às dimensões moral, econômica e jurídica
tradicionalmente atribuídas a ela (embora as implique em seu emaranhamento). Se, à primeira vista, isso implicaria um deslocamento desde a suposta objetividade do exercício político a uma consideração do modo como a subjetividade intervém nesse processo, a partir da leitura de Denise Ferreira da Silva
torna-se possível desenhar o arco de um deslocamento ainda mais radical:
rumo à sensibilidade como operadora e bússola ética da ação política.
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agentes políticos. Questionar o domínio do propriamente político sobre
“quem pode falar?” é, desta forma, um modo de revelar a arbitrariedade
dessa régua, expondo sua vinculação a estruturas de organização social
racistas, coloniais e cis-fundamentalistas, que tornam a possibilidade de
uma fala reconhecível no domínio do propriamente político como sendo
formalmente inviável desde a posição de feminilidades negras, indígenas, e
de pessoas trans em geral.
Seguindo as considerações de Saidiya Hartman com vistas à “não
autonomia do status social da escravizada”, no contexto escravista estadunidense, e o conceito de prática,3 interessa-me considerar o modo como
certas formas de ação política não reconhecíveis como propriamente
políticas podem também, mais do que propiciar a oportunidade de uma
reivindicação por inteligibilidade e acesso a esse domínio, interrogar a suposta integridade desses códigos, produzindo uma forma de prática cujos
efeitos generativos não podem ser explicados, percebidos ou mediados à
luz das gramáticas políticas disponíveis.
Dessa forma, a pergunta “quem pode falar?” – que no contexto de regimes jurídico-simbólicos democráticos calcados numa ideia de governabilidade supostamente dialógica é equivalente à pergunta “quem pode agir
politicamente na esfera pública?” – cria a oportunidade de não apenas trazer
à tona a multiplicidade de sujeitos e vozes formalmente vetadas da possibilidade de agir politicamente, mas também de interrogar o conceito de ação
política ele mesmo, seus limites e condições de possibilidade, como parte
do problema. Afinal, a questão sobre quem pode falar só se torna pertinente ao confrontarmos um regime político e simbólico em que somente a fala
(compreendida aqui como expressão de uma racionalidade argumentativa) e
o sujeito (compreendido aqui como agente de uma voz própria e socialmente inteligível) são compreendidos como propriamente políticos.

SENSIBILIDADE E SEGREDO
A filósofa Cíntia Guedes, numa conferência proferida durante a série de
programas públicos curados por mim como parte do projeto Laboratório de Ficção Visionária no Centro de Residências Artísticas MATADERO
(Madrid, 2019), afirmou que: “De fato o silêncio não vai nos proteger, mas
o segredo vai”. Essa articulação, herdeira da tradição feminista negra expressada através da formulação “seu silêncio não vai te proteger” de Audre
Lorde,5 permite entrever uma possibilidade de ruptura com processos
históricos de subalternização e silenciamento que não passam necessariamente pela adesão ao regime discursivo e simbólico que equaciona fala,
subjetividade e ação política.
Não se trata, evidentemente, de negar a importância de construções
narrativas, poéticas e teóricas como a de Lorde, ou como a de Gloria
Anzaldúa, feminista chicana cujo trabalho nos convoca a romper com as
tradições do silêncio6 inventadas pela colonialidade e pelos regimes totalizantes de poder que lhe são extensivos. Ao ouvir as palavras de Cíntia
5 A frase “your silence will not protect you” está presente no texto “The
transformation of silence into language and action”, de Audre Lorde, 1980. Disponível
em: https://wgs10016.commons.gc.cuny.edu/lorde-poetry-is-not-a-luxury/.
6 Ver Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Fronteira: The New Mestiza (1987).
São Francisco: Aunt Lute Books, 2012.
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dado (quântica) condição de implicância profunda. Isto é, leva em consideração – sem traduzi-lo como discurso – que o fato de que tudo que existe
é também e unicamente uma re/de/composição de constituintes materiais
básicos, que, através de incontáveis transições e transmissões, entra na formação do mundo por meio de processos como o calor e labor (trabalho).”
É essa figuração da sensibilidade, implicada também naquilo que a própria Ferreira da Silva apresenta como diferença sem separabilidade, que
pavimenta, aqui, a possibilidade de uma articulação do segredo ensaiado
pela afirmação de Guedes, pois providencia uma maneira de sentir e de
expressar que excede “o perímetro do Entendimento”, não dependendo
nem do sujeito nem da consciência para se manifestar. Essa sensibilidade,
ao anunciar a possibilidade de formas de transmissão e de contato não
mediadas pela representação, traça um circuito entre a expressão e o segredo pela via do irrepresentável: o segredo não como um enunciado, mas
como aquilo que não pode ser contido por um dado processo de enunciação qualquer que seja.
Guardar um segredo, nesse sentido, não é possuir um saber que não
pode ser transmitido, pois tal concepção dependeria do sujeito cognoscente (aquele que sabe) e autodeterminado (que elege não transmitir
ou transmitir o que sabe); mais bem, guardar um segredo tem a ver com
articular, nutrir e preservar essa sensibilidade que atravessa o sujeito e sua
linguagem por extrapolação; tem a ver com manter virtualmente aberta a
possibilidade de que, por meio de uma re/de/composição, o impossível
emerja no horizonte de um certo aglomerado de práticas e modos de
expressar e de conviver. A nutrição desse impossível, dessa força que simultaneamente já está (expressada por seus componentes) e ainda está por vir
(como expressão de uma singularidade contingente a processos de transmissão e transição sempre já em andamento), é a coragem do segredo.
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Guedes, pelo contrário, eu penso sobre como é possível responder, hoje,
ao chamado dessas pensadoras sem que isso nos faça retornar ao domínio
do propriamente político como ele está configurado (incluindo o domínio
contraditório e ambivalente das lutas pela inteligibilidade). Num remix dessa elaboração de Guedes com as de Lorde e Anzaldúa, encontro a possibilidade de romper com a tradição do silenciamento a partir de um recurso
ao segredo e de uma recusa à transparência do sujeito na linguagem e à
ultraluminosidade das políticas de visibilidade contemporâneas.
É importante reconhecer aqui o modo como a articulação dessas categorias e discursos num circuito de debate ampliado pelo advento de tecnologias comunicacionais como o Facebook e o Twitter informa a minha percepção do problema. Refiro-me, precisamente, ao modo exaustivo como essas
plataformas nos tem convocado a falar, a fim de inscrever nossa produção
discursiva num circuito infinito de acúmulo e de processamento de dados
(metabolizados como uma fonte renovável de extração de capital por parte
de inúmeras megaempresas globais). Pois é verdade que, se essas plataformas amplificam o acesso de subjetividades até então silenciadas dos campos da produção estética e discursiva a plataformas públicas de expressão,
elas também amplificam o imperativo da enunciação e proliferam os dispositivos e mecanismos de metabolização dessa nova compulsão enunciativa
numa forma de capital imediatamente roubado de nós.
Além disso, esses processos políticos de autodefinição em rede, mediados que estão por um regime virtualmente infinito de produção e atualização de subjetividades atomizadas na forma de posts, likes e perfis públicos,
por mais que constituam territórios expressivos importantes no campo amplo das lutas contra o apagamento histórico de identidades socialmente subalternizadas e excluídas do ambiente social-representacional, constituem
também regimes de delimitação discursiva da diferença voltados ao consumo e à gestão algorítmica dessas expressões de subjetividades singulares
na forma de conteúdo digital. Um dos efeitos problemáticos disso é a ativação de um paradigma relacional e ético em que a percepção de processos
de justiça social depende inteiramente da capacidade (crítica, intelectual)
que uma dada subjetividade tem de manejar informações políticas, e não
da sensibilidade (mais-que-crítica, poética) quanto à profunda implicação e
inseparabilidade das diferentes singularidades que interagem na formação
do mundo. Retorno à elaboração de Denise Ferreira da Silva:
“Em primeiro lugar, essa sensibilidade não prefigura o sujeito da decisão,
que é aquele predicado quando Kant descreve o julgamento estético como
estando dentro dos perímetros da interpretação. Em vez de uma posição
formal de endereçamento, esse tipo de sensibilidade aprecia o material
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a mera repetição, a gaguez do pensamento, as “fake news” e os
“memes”. O conservadorismo que, no presente, emerge em várias
partes do mundo, faz uso do abjeto e da escatologia como estratégia
de empobrecimento da vida.
De que forma ampliar a potência disruptiva dos anos 1960
e 1970, tendo conhecimento de que a utopia pós-moderna da
desconstrução veio junto à acomodação das subjetividades ao
neoliberalismo, num mundo onde os populismos ganham cada vez
mais espaço? Como fazer escapar a linguagem ao sistema de trocas,
vigiado e extrativista? Sabemos que não é toda a linguagem que
fracassa, e que existem repertórios dissidentes que apresentam
outros modos de produção de sentido; não se trata do fim da
linguagem, mas de seu fim “tal como a conhecemos”.
Como mensagens em garrafas, a exposição é concebida como
um jogo de perguntas lançadas ao futuro e respostas tiradas do
presente, tensionando a ideia de história em aberto. Como alinhavar
aquilo que está dividido e fragmentado?

TEXTOS DE ABERTURA E DE NÚCLEOS DA MOSTRA

FARSA
LÍNGUA, FRATURA, FICÇÃO:
BRASIL  –  PORTUGAL

NÚCLEO 1

GLU, GLU, GLU
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A palavra “farsa” aponta para uma ironia, uma torção dos sentidos.
Pode significar uma paródia que diverte, mas também um dedo
que expõe uma ferida aberta. “Farsa” rodopia sobre si própria, ri
de si mesma.
Evocar os significados dessa palavra numa exposição construída
em torno da língua e da linguagem, e com a participação de artistas
que atuam no espaço de expressão do português, sobretudo em
Portugal e no Brasil, é uma maneira de interrogar uma das armadilhas
mais latentes da nossa história comum: a suposta unidade linguística
e o inerente pertencimento, banhados pela hegemonia luso-tropical.
Ao contrário, sublinha-se, neste projeto, a fragmentação e a poli
fonia, através de uma miríade de falas não alinhadas aos discursos
universais. Trata-se, afinal, de mostrar trabalhos que torcem uma
língua, e de imaginar as profundas relações de fuga e de ficção que
esta aponta.
Aproximando as propostas experimentais das décadas de 1960 e
1970 da produção de artistas que emergiram no século XXI, a mostra
enfatiza as estratégias de desconstrução da linguagem de ambos os
períodos. À época, iniciou-se uma produção inédita nas artes visuais,
na literatura, e em outros âmbitos culturais, engajada em romper os
lugares-comuns, e que, em Portugal, no Brasil e em países africanos
de língua portuguesa, foi marcada por um uso poético e político da
palavra, da poesia visual ao espaço urbano, do íntimo ao coletivo.
Hoje, num contexto global mais polarizado social e politicamente,
e num estado avançado de captura da linguagem pelo capitalismo,
experimentamos a sensação de falência. Proliferam os slogans vazios,

Eat Me. Ouve-me. Merda. Blá Blá Blá. Verarschung. Línguas que
deliram, bocas que regurgitam, ânus que falam, gritos e letras
que testam os limites da linguagem, explorando os seus avessos.
Os trabalhos aqui reunidos abordam a ideia de língua e de linguagem
enquanto máquina de desconstrução, mecanismo voraz de deglutição
e excreção dos significados. Não é a visão triunfante e onisciente da
“máquina do mundo” que prevalece, mas os fragmentos e os cortes
da realidade, das palavras e dos corpos, retalhados pelo cinema, pela
fotografia, pela montagem e pela poesia visual.
Falamos línguas bastardas, não falamos línguas-mãe. Os sentidos
são opacos e confusos. Imaginar o mundo em termos de opaci
dade amplia a possibilidade de buscar outros vocabulários, de
renegociar com a realidade, fundando novas maneiras de nomear
e de significar. Pode uma língua se construir a partir de um meca
nismo desorganizador da linguagem?
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Como uma caixa de ressonâncias, este núcleo aborda o gesto
político, íntimo e coletivo. Por meio do manifesto escrito ou
performado, da visualidade das lutas sociais ou da sonoridade
desejante das ruas, aprofundam-se significados históricos com as
urgências do momento presente. Por outro lado, o corpo enfrenta
dilemas íntimos, particulares, e, apesar do coletivo, nossos desejos
constroem o seu próprio vocabulário.

NÚCLEO 2

OUTRAS GALÁXIAS
Se as figuras do flâneur, do voyeur ou do viajante, em circulação
livre pelas cidades do início do século XX, marcaram a experiência
essencialmente masculina da modernidade ocidental, essa hege
monia passou a ser questionada pelo anúncio de muitos “fins”: fim
do humanismo, fim dos grandes relatos, fim das utopias, fim da
cultura ocidental.
A virada distópica dos anos 1960 e 1970, na literatura e nas artes
visuais, expôs o potencial destrutivo da humanidade e do planeta,
muito embora reforçasse a urgência em projetar futuros longínquos.
Afirma-se a possibilidade de “transicionar”: de vida, de gênero, de
subjetividade, e de reinventar a linguagem através da ficção e da
fuga nas periferias do cosmos.
Galáxias longínquas, chances de “ir”, palavras-fósseis de não
humanos, escutas imaginadas pela poesia e pela ficção-científica
atravessam a poética das obras deste núcleo. Afinal, ainda é
linguagem aquilo que nos permite fabular outros mundos viáveis
e repensar o humano.

NÚCLEO 3

Poesia e revolução sempre foram aliadas na imaginação de
“madrugadas por vir”, criando disponibilidades coletivas para
intervir na mudança da sociedade.
Em 1975, durante a Revolução de Abril, em Portugal, as ruas
das principais cidades foram inundadas por pessoas, por esperança
e slogans, e uma diversidade de intelectuais do Brasil apoiava a festa
(“Pá!”), ao mesmo tempo que lutavam pelo fim da ditadura militar
no seu próprio país, só conquistada alguns anos mais tarde. Esse
movimento de rupturas só viria a completar-se com as independências
dos países africanos, interrompendo séculos de colonização.
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Unidos, e Galeria Luisa
Strina, Brasil
Dayana Lucas
7 para 8, 2013–20
Coleção da artista, Portugal
Denise Alves-Rodrigues
Treta, 2020
Coleção da artista, Brasil

Anitta Boa Vida
Onde pinga não seca (para
a mãe de Gabriel), 2020
Coleção da artista, Brasil

Dj Pelé
Rap Crespo, 2016
Cortesia do artista, Angola

Anna Bella Geiger
BUROCRACIA, 1982
Pedra – Objeto de Arte, 1982
Coleção Galeria Mendes
Wood DM, Brasil

E. M. de Melo e Castro
e Ernesto de Sousa
Ernesto de Sousa entrevista
E. M. de Melo e Castro, 1975
Acervo RTP Arquivos, Portugal

Anna Maria Maiolino
Glu Glu Glu, 1967
Acervo Anna Maria
Maiolino, Brasil
Sem título, 1971
Cortesia Galeria Luisa
Strina, Brasil
© Anna Maria Maiolino

E. M. de Melo e Castro
Caixa-Objecta, 1961–68
Coleção Fundação de
Serralves – Museu de Arte
Contemporânea, Portugal
Aquisição em 2002
Círculo aberto, 1962
Cortesia do artista, Brasil, e
Acervo Biblioteca Nacional
de Portugal
Manipulação da Caixa-Objecta, 2005
Coleção Fundação de
Serralves, Portugal
Máquina leve, 1967–2005
Coleção Fundação de
Serralves – Museu de Arte
Contemporânea, Portugal
Aquisição em 2007
Projecto de silêncio, 1962
Tontura, 1962
Cortesia do artista, Brasil,
e Acervo Biblioteca Nacional
de Portugal
Olho Alho, 1975
Coleção do artista, Brasil, e
Acervo Biblioteca Nacional
de Portugal

Autoria coletiva
Manifestação do Movimento
de Libertação das Mulheres,
1975
Acervo RTP Arquivos,
Portugal
Carla Filipe
Amanhã não há arte, 2019
Cortesia da artista e Galeria
Francisco Fino, Portugal
Coleção José Carlos
Santana Pinto e
Coleção Paulo Caetano
Carmela Gross
Via Láctea, 1979
Coleção da artista e
Cortesia Galeria Vermelho,
Brasil
Caroline Valansi
Corpo transante, 2020
Coleção da artista, Brasil

Eva RapDiva
Beleza não é tudo, 2017
Cortesia da artista, Angola

Francisca Carvalho
Sem título, da série Hentai
Coleção Figueiredo
Ribeiro – Acervo Quartel
da Arte Contemporânea
de Abrantes, Portugal, e
Coleção da artista
Gal Costa
Milho verde, 1973
Cortesia da artista, Brasil
Gê Viana
e Márcia de Aquino
Corpografias do pixo, 2019
Coleção das artistas, Brasil
Grada Kilomba
e Jota Mombaça
Uma conversa entre Grada
Kilomba e Jota Mombaça.
Por Marta Mestre, curadora
da exposição Farsa, 2020
Cortesia de Jota Mombaça
e Grada Kilomba, Realização
Sesc São Paulo, Brasil
Gretta Sarfaty
& Elvio Becheroni
Modificação e apropriação
de uma identidade
autônoma, 1980
Cortesia Central Galeria,
Brasil
Gretta Sarfaty
ENLACE, 1978
Transformações II – I/II/III,
1976
Cortesia Central Galeria,
Brasil
Helena Almeida
“Chouriço” branco, 1970
Desenho habitado, 1976
Ouve-me, 1979
Acervo Museu Calouste
Gulbenkian – Coleção
Moderna, Portugal
Ouve-me, 1979
Coleção Manoel Santos –
Cortesia Galeria Filomena
Soares, Portugal
Tela rosa para vestir, 1969
Coleção Fundação de
Serralves – Museu de Arte
Contemporânea, Portugal
Aquisição em 2000
Helena Ignez
Copacabana Mon
Amour, 1970
Sem essa, Aranha, 1970
Direção de Rogério Sganzerla
Acervo Mercúrio
Produções, Brasil

João Vieira
Expansões, 1971
Coleção particular, Portugal
Jota Mombaça
ELAS DEVEM TER
NASCIDO DEPOIS DO
SILÊNCIO, 2020
Acervo Jota Mombaça
Katú Mirim
Força, 2019
Acervo Katú Mirim, Brasil
Linn da Quebrada
Coytada, 2018
Coleção da artista, Brasil
Lúcia Prancha
Time on my Hands (#1, #2,
#3, #4, #5), 2020
Termos hilstianos para as
partes pudendas, 2020
Time on my Hands
(Circles of Confusion), 2018
Cortesia da artista, Portugal
Lygia Pape
Eat Me, 1975
Acervo Projeto Lygia Pape,
Brasil
Mariana de Matos
Eu quero rasgar o rigor, 2019
Cortesia da artista, Brasil
Mariana Portela Echeverri
Até que a tua língua me
toque todo o tempo passado
será tempo perdido, 2019
O meu fim será o teu, 2019
Quero mais, 2019
Coleção da artista, Colômbia
Marina Dalgalarrondo
Máximo desempenho, 2020
Cortesia da artista, Brasil
Mira Schendel
A pergunta, 1965
Acervo Museu de Arte
do Rio, Fundo Z, Brasil
Sem título, da série
Droguinhas, 1965/66
Coleção Jones Bergamin,
Brasil
Movimento Feminino
pela Anistia no Brasil
Saia da sombra, diga
conosco: Liberdade, 1975
Coleção ASMOB – Acervo
Centro de Documentação
e Memória do Instituto
Astrogildo Pereira
(CEDEM/IAP), Brasil

Mumtazz
Fato de madeira, 2016
Fato de ouro, 2016
Fato de pedra, 2016
IR, 2005
Coleção Maria Isabel
Azevedo, Portugal
Música portuguesa a gostar
dela própria, A
Banana não tem caroço, 2019
Fonte do Salgueirinho, 2014
Realização de Tiago Pereira
Cortesia dos artistas,
Portugal
Neide Sá
Direção de leitura IV, 1968
Coleção Fernando Assad
Abdalla, Brasil
Estruturas, 1970
Momento, 1967
Registros, 1997/2020
Cortesia Galeria
Superfície, Brasil
Nelly Gutmacher
Sem título, 1972
Coleção Fernando Assad
Abdalla, Brasil
Noite & Dia
Kapota, 2019
Cortesia da artista, Angola
Olga Futemma
Trabalhadoras
metalúrgicas, 1978
Codireção de
Renato Tapajós
Coleção da artista, Brasil

Pietrina Checcacci
O censor, da série
O povo brasileiro, 1967–68
Sem título, da série
O povo brasileiro, 1967–68
Sob o signo de câncer,
da série O povo brasileiro,
1967–68
Cortesia Galeria Superfície,
Brasil

Thereza Simões
Alfabeto para escrever três
palavras: IGNAVOS, ÍNVIOS
e IGNOTOS, 1970
Coleção da artista, Brasil

Pola Ribeiro e Ana Nossa
Pixando, 1980
Coleção do artista, Brasil

Titica
Procura o brinco, 2014
Cortesia da artista, Angola

Regina Silveira
Una vez más, 2012
Coleção da artista e Cortesia
Luciana Brito Galeria, Brasil

Túlia Saldanha
Sem título, 1976–78
Sem título, 1984–85
Sem título, 1985–86
Coleção particular, Portugal

Regina Vater
Ovo Cósmico, 1980/2020
Cortesia da artista e Galeria
Jaqueline Martins, Brasil
Júpiter, Lua chegada, Marte
aterrissagem, Saturno e
Visão da Terra, da série Yauti
in Heavens, 1988–89
Coleção Galeria Jaqueline
Martins, Brasil
Renata Lucas
Farsa, 2019
Cortesia da artista e galerias
neugerriemschneider,
Alemanha, Luísa Strina e
A Gentil Carioca, Brasil
Rita Natálio
Fóssil, 2020
Coleção da artista, Portugal

Paula Rego
Estudo para S. Vomiting
the Pátria, 1960-61
Acervo Museu Calouste
Gulbenkian – Coleção
Moderna, Portugal

Rita Natálio
e Alberto Álvares
Ayvu Ypy / Origem da língua,
2020
Coleção dos artistas,
Portugal e Brasil

Paulo Bruscky e
Unhandeijara Lisboa
Poesia Viva, 1977
© Paulo Bruscky
Cortesia dos artistas e
Galeria Nara Roesler, Brasil

Salette Tavares
Aranha, 1963
Coleção Família Salette
Tavares, Portugal
Maquinim, 1963/2010
Coleção Tiago Brandão,
Portugal
Ourobesouro, 1965
Coleção Secretaria de
Estado da Cultura, em
depósito na Fundação
de Serralves desde
1990 – Museu de Arte
Contemporânea, Portugal

Paulo Bruscky
Poazia, 1977
© Paulo Bruscky
Cortesia do artista e Galeria
Nara Roesler, Brasil
Pêdra Costa
Verarschung, 2013
Acervo Pêdra Costa,
Alemanha e Áustria

Sara Nunes Fernandes
Primeiras palavras, 2020
Coleção da artista,
Reino Unido

Vera Mantero
uma misteriosa Coisa, disse
o e. e. cummings, 1996
Coleção O Rumo do Fumo,
Portugal
Victor Gerhard
A Comilona, 1979
Coleção Jaqueline Martins,
Brasil
Von Calhau!
AVIA DA ESPINHA, 2015
COME-FOME, 2015
INCREMENTO
EXCREMENTO, 2016
NÓ LAMBE, 2015
PENSAMANTO
PENSAMENTO
PENSAMINTO
PENSAMONTO
PENSAMUNTO, 2015
Cortesia dos artistas,
Portugal
Yuli Yamagata
Gota com órgãos, 2020
Coleção da artista, Brasil
Língua dobrada, 2020
Coleção Carlomar Rios,
Estados Unidos

Sul Sans
Alta Alvura 120 g/m2
e Pólen Bold 90 g/m2
TIRAGEM 2.000
GRÁFICA Pigma
FONTE
PAPEL
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Esta publicação segue o Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa de
1990, em vigor no Brasil desde 2009, com
exceção do texto “Triste língua! Ó quão
dessemelhante...”, de Marta Mestre, que
respeita à grafia corrente em Portugal.
Em atenção à lei 9.610/1998, todos os
esforços foram feitos para localizar
os detentores dos direitos das imagens
e textos aqui publicados. Em caso
de eventuais omissões, os direitos
encontram-se reservados aos seus titulares.

