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//fato: os painéis de um cinema desativado foram movidos de sua 
condição de invisibilidade para a galeria do instituto goethe, 
localizado na mesma rua cerca de 500 metros adiante. ele 
chamava CORAL e funcionara ali na beira da calçada de um bairro 
abastado da cidade desde 1964. ironicamente ou não, 40 anos 
depois, atravessando pela mais do que milésima vez aquele 
percurso, finalmente olhei para os painéis com o sentido 
documental que outros objetos recolhidos tomaram em minha 
produção.  

 
//ao fazer uso do pensamento documental da fotografia em meu 
processo de criação, permiti aderir aos objetos recolhidos dos 
‘lugares assistidos’ também a intenção documental. já recolhi 
tijolos, azulejos quebrados, placas, letras avulsas do letreiro 
cinema, e outros. para o CINEMA CORAL retiramos dois painéis 
originais da fachada do cinema que foram deslocados e re-
montados na galeria, em uma situação de ‘olhar-se’. receberam 
iluminação nova, e estavam suspensos a uma certa altura do chão, 
o que reproduzia a colocação similar à que ocupavam na fachada 
do cinema. a experiência do CINEMA CORAL não se constituiu 
para mim apenas como a reconfiguração escultórica de um 
elemento urbano descartado, mas costurou universos. 
 
//se noutra situação o cinema fora mudo, como dissera meu amigo 
matheus, agora seria também “cego”. é verdade que a “cidade em 
desaparição”1 me persegue há muito tempo, e acho que há aí uma 
situação tão dúbia quanto a dúvida se a cegueira do cinema parte 
de sua condição de invisibilidade por ele não se pronunciar, 
permanecendo em silêncio, ou dos olhos daqueles que não o 
vêem.  

 

                                                 
1 Matheus Rocha Pitta escreveu um texto para a exposição, a meu convite, em que ele 
comenta a cegueira do cinema referindo-se à intervenção CINEMA MUDO que realizei dois 
anos antes em quatro cinemas desativados em Porto Alegre. É artista e escritor de arte. 
Alexandre Santos escreveu sobre parte de meu trabalho no texto “Da cidade como 
resposta à cidade como pergunta: a fotografia como dispositivo de 
representação/apresentação do espaço urbano”, publicado no livro A fotografia nos 
processos artísticos contemporâneos (Porto Alegre: Unidade Editorial e UFRGS, 2004; 
p. 38-60), organizado por ele e por Maria Ivone dos Santos.  



//no projeto a ação e a exposição se contaminaram. na ação para o 
CINEMA CORAL ativei tempo antes da exposição um universo 
relacional que por necessidade se fez habitar: apresentar o projeto 
à instituição que receberia a exposição, solicitar a doação dos 
painéis aos proprietários do imóvel e a partir daí iniciar a 
negociação com seu representante, realizar todo o trabalho de 
produção (apoios, parceria, amigos-textos...) e o fato de que aqui 
novamente percebi a aparição de sujeitos de relatos – presença de 
memórias e outras histórias contadas sobre o cinema – as quais 
muitas vezes tenho vontade de incorporar aos projetos.  
 
//ao configurar a exposição disponibilizei junto com os painéis 
registros fotográficos de outros cinemas o documento de cessão 
dos painéis (reproduzido no convite da exposição), trazendo-os 
como outras formas de registro. para mim, a presença desses 
documentos narrativos trazem uma outra ‘condição de abertura’ , 
outras formas de narrativa, não é uma discussão sobre a 
incorporação do “processo” ao entendimento da obra, mas sim um 
mecanismo que atesta o desejo de sua condição de abertura. na 
ação para o CINEMA CORAL ativei desde algum tempo antes da 
exposição um universo relacional que por necessidade se fez 
habitar: apresentar o projeto à instituição, solicitar a doação dos 
painéis aos proprietários do imóvel, e a partir daí iniciar a 
negociação com seu representante, realizar todo o trabalho de 
produção (apoios, parcerias, amigos-textos), e aparição de sujeitos 
de relatos - presença de memórias e outras histórias contadas 
sobre o cinema.  

 
 
/ a experiência de realizar o projeto CINEMA CORAL me fez rever um 
entendimento possível da condição de presença da arte efetuada pelos 
artistas sobre a qual em parte mantemos um comum acordo: o de a 
produção artística seja considerada apenas no período da exposição da 
obra no tempo delimitado em que “existem” aqui ou ali os trabalhos de 
arte. essa questão coloco a mim nesse momento, e o desafio de como 
podemos sair dessa condição. penso que uma condição de abertura 
possível para a recepção das obras pode ser tornar a ampliação do diálogo 
crítico sobre a proposição relacional da obra no contexto em que é inscrita.  
 
/ percebo que outras formas de produção e recepção artística têm sido 
depuradas. elas respondem às especificidades de cada trabalho de arte, e 
ampliam o momento de interlocução entre artistas e participadores. seja 
pela produção de textos e sua veiculação, pela organização de encontros 
públicos, pela criação de projetos coletivos e interdisciplinares que 
avancem para fora dos possíveis limites seguros da produção artística. há 
modificações gerativas nas operações artísticas e à sua maneira elas 



criam diferença em relação a um sistema artístico just made2, sistema esse 
de produção, recepção e/ou consumo já bem estabelecido que responde 
muitas vezes a fatores condicionantes da economia, dos interesses 
políticos, dos nossos próprios medos de arriscar (que podem nos tomar 
porque temos que responder a uma normalidade de relações que 
regimentam o campo da arte como uma garantia de emprego). as 
possibilidades de tencionar esse campo podem vir das próprias operações 
artísticas, porque se a intenção de adensamento3 não for reivindicação e 
movimento que parte dos artistas, partirá de onde? 
 
 
. evento de ruptura 
 
/ como sintoma de nossa condição de movimento, reincidimos no espaço 
do fórum social mundial. 4 expandimos. “efeitos de borda” (que é uma 
reconfiguração continuada dos “perdidos no espaço”/20035) permite-se à 
contaminação mútua [policontaminação] entre o que trazemos conosco 
[portamos] e o que vamos encontrar [                  ]. mas me preocupo como 
estamos nesse processo. por exemplo, no contexto do fórum social 
mundial, pode a  arte - como agrupamento de agentes – trocar com esse 
movimento?  
 
/ discute-se no fórum a necessidade de divergir de uma condição atual de 
mundo. condição que percebo, se dá pela ação de uns que sujeitam os 
outros à vulnerabilidade de situações vazias, que não são caminho para a 
busca autocrítica de sua existência, mas sim o inverso: são o transporte ao 
                                                 
2 Fulvia Carnevale escreve sobre os artistas ready made. Conheci sua produção 
em uma palestra em São Paulo (2005). O termo está também no texto “Práticas 
estéticas, práticas políticas” (comentar) 
Seminário São Paulo S.A. Situação Estética e Política, organizado pela EXO 
experimental.org e pelo SESC São Paulo em abril de 2005. Texto publicado na 
página: 
http://www.sescsp.org.br/sesc/conferencias_new/subindex.cfm?Referencia=
3807&ParamEnd=5. Acesso em março de 2007.  
3 Utilizei o termo adensamento em um texto publicado no jornal Contemporão. O 
termo, para resumir, propõe a intensificação das trocas entre os artistas e seus 
pares para conseguir pensar as condições da criação artística hoje. “Da vontade 
de fazer”, Porto Alegre: Projeto Contemporão, 2004. Curdoria de Gabriela Motta.  
4 O Fórum Social Mundial (FSM) é um encontro que acontece anualmente, 
organizado por diversas organizações não-governamentais de todo o mundo, que 
buscam nesse encontro trocar informação e construir políticas sólidas à realidade 
de mundo que nos é oferecida pelo modelo do capitalismo neoliberal. Para mais 
informações: http://www.forumsocialmundial.org.br.  
5 O Projeto Perdidos no Espaço começou pouco antes do FSM 2003, reunindo 
artistas visuais e escritores de arte que trabalham com diversas linguagens. O 
grupo discute em grande parte as iniciativas que relacionam a produção artística e 
o espaço público. Informações: http://www.ufrgs.br/artes/escultura 

http://www.sescsp.org.br/sesc/conferencias_new/subindex.cfm?Referencia=3807&ParamEnd=5
http://www.sescsp.org.br/sesc/conferencias_new/subindex.cfm?Referencia=3807&ParamEnd=5
http://www.forumsocialmundial.org.br/


universo dos valores e bens cambiáveis, dos quais se faz provar que todos 
somos dependentes. sujeita aí está da mesma forma a vivência da arte, 
que se não articulada nas suas formas operativas para além da 
interioridade poética permanecerá no mesmo território de limbo. na 
realidade de que o tempo do maquinal deslancha à frente dos sentidos  
estes são deslocados para tudo aquilo a que se agrega valor comercial.  
 
/ trazer esse movimento de borda para o espaço do FSM é mais uma das 
inserções possíveis ou das diluições repercutivas que podemos buscar 
para as realizações da arte no campo social. olhando um ponto de contato 
possível, me parece que um espaço comum surge da aproximação entre 
as práticas dos agrupamentos: posso identificar por um lado artistas 
visuais (e seus coletivos, formados também por outros agentes) e 
ativistas sociais (ou agentes que partem de coletivações autônomas da 
sociedade). a similaridade entre essas práticas evidencia-se pelo cultivo e 
difusão de um vocabulário cambiante de ações políticas tornadas públicas 
[públicas tornadas políticas], ou em sua maioria reclamadoras de um 
espaço público dentro do contexto urbano. 
 
/ o objetivo deste texto é trazer desde dentro das práticas artísticas o 
exemplo de algumas realizações que surgiram de uma ativação contextual 
e da possível modificação nos processos gerativos dos trabalhos 
produzidos. sem querer ‘provar’ essa relação possível de contato entre 
agentes artísticos e sociais, pretendo apresentar como algumas ações 
artísticas trazem movimentos politizantes à sua forma, e movem dentro de 
um círculo proximal esse espaço social que interessa reaver.  
 
/ como uma verdadeira ‘tomada de assalto’ das ruas, algumas experiências 
artísticas que têm acontecido eventualmente pretendendo misturar-se ao 
cotidiano fazem uso de linguagens específicas que são criadas para cada 
projeto. artistas e seus agrupamentos têm na constituição de sua matéria 
de ações a intenção de contato continuado com o mundo. 
 
/AO VIVO foi uma ação/intervenção realizada por cristiano lenhardt no 
fórum social mundial em porto alegre em 2003. ele distribuiu e fincou cerca 
de 300 bandeirinhas brancas com a inscrição AO VIVO nesse espaço em 
que a sucessão do tempo ágil e a ansiedade de emergir -- existir enquanto 
afirmação de sujeitos/agentes, e simultaneamente o excesso de registro, 
de produção de informação --  comprimia mais ainda o tempo, que como 
ele diz, se faz “por uma sucessão de momentos ao vivo”. antes deste 
projeto, lenhardt havia realizado “ajuste manual”, trabalho-ação no qual ele 
levava um vídeo (em VHS) e seu aparelho videocassete para diversos 
estabelecimentos comerciais na cidade onde houvesse uma televisão (bar, 
loja, barbeiro). o tempo de mostra era o tempo da imagem, 5 min.  
 



/MVC (mejor vida corporation) é uma corporação criada pela artista 
mexicana minerva cuevas. entre as ações realizadas, ela já distribuiu 
pílulas de cafeína no metrô (“awake is aware”) para as pessoas manterem-
se acordadas e não terem o infortúnio de serem assaltadas. a ação foi 
realizada com base em um cartaz, disponibilizado pela própria empresa do 
metrô.6 MVC é uma corporação gerida pela artista que oferece uma série 
de facilidades a artistas, desempregados, estudantes, entre outros.  
 
/jean-luc mouléne realizou o recolhimento de diversos “objetos de greve” 
produzidos por trabalhadores em diferentes décadas em momentos de 
manifestação de greve. daí surgiram uma infinidade de objetos esdrúxulos 
(inapropriáveis pelo comércio – a não ser posteriormente como objetos de 
arte). entre eles o jornal herald tribune de 1987 rodado completamente 
sem imagens, e uma manivela de pedaleiro de bicicleta de 1968 que se 
assemelhava a um cassetete produzida na empresa haubutman na frança.  
 
/rosângela rennó recolheu e praticamente restaurou originais de fotografia 
de tatuagens em presos do sistema penitenciário paulista (projeto 
“cicatriz”). as imagens que, segundo ela, surgiram para uma condição de 
invisibilidade (para serem arquivadas e para que seus originais referenciais 
desaparecessem) partiram para a mesma invisibilidade no momento em 
que estavam sendo quase jogadas no lixo. a estratégia de trazer à luz 
esses registros (e ainda misturá-los com o arquivo universal – “estratégia 
de intertextualidade”) resulta também da discussão sobre a atitude do 
artista. rosângela escreve que o artista contemporâneo está habilitado e 
autorizado a discutir, manifestar-se sobre, abrir caminhos em, circular por 
territórios não necessariamente artísticos, e isso engloba também o 
institucional.7  
 
 
. arquive-se 
 
/ as práticas artísticas, pela articulação de suas formas operativas, ou seja 
pela sua configuração no espaço social, podem se tornar ferramentas  de 
produção de estabilidade [carimbos existenciais] política no tempo do 
maquinal. os carimbos coletivizam as produções e estão de acordo com a 
autonomia dos meios de produção materiais e de discursos sobre o real, 
porque tais estabilizações podem surgir em qualquer lugar onde haja um 
sujeito/agente direcionado à estabilização narrativa de sua experiência. 
percebo que as intenções políticas não suplantam as intenções sensíveis, 
e as obras/trabalhos tornam-se evidências sensíveis da vontade.  

                                                 
6 Parte de seu trabalho está em http://www.irational.org. 
7 Rosângela Rennó, no texto “Cicatriz: fotografias de tatuagens do Museu 
Penitenciário Paulista e textos do ARQUIVO UNIVERSAL”. Em “A fotografia nos 
processos artísticos contemporâneos” (supracitado), p. 223-227. 



 
/ para isso, podemos pular para além da possibilidade intervencionista de 
algumas ações para a consciência de um entendimento de continuidade e 
encadeamento. a costura da emergência desses eventos, considerados 
em sua singularidade e diversidade apresenta as condições de presença 
em que arte(s) acontece(m) hoje.  
 
/ voltando a uma questão apresentada no início do texto, parece que a 
criação de projetos coletivos permite perceber e trocar proposições críticas 
para a arte, tanto nas suas políticas de produção como de recepção. e 
para isso podemos pensar como podem ser configurados lugares para que 
aconteçam tais trocas. a construção de formas de comunicação efetivas e 
a consolidação de formas de autonomia da prática artística através de 
projetos específicos já têm acontecido como sintoma dos movimentos da 
multidão, e estas práticas é extremamente necessário continuar a 
fomentar.  
 
 
  

// na ação para o CINEMA CORAL no momento em que fui 
assinar o “termo de responsabilidade” que por fim cedia o 
empréstimo dos painéis, documento que fora criado 
conforme solicitação do sr. marum (advogado dos 
proprietários), após assinar a autorização ele 
estranhamente errou o carimbo com seu nome, e logo 
abaixo de sua assinatura estampou “arquive-se”.   

 
 
 


