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experiênCia e arte Contemporânea

APRESEntAçãO

Ao concebermos este livro, nossa intenção foi deter por um instante o 
olhar sobre as relações, implicações, sobredeterminações, aproxima-
ções e diapasões entre a noção de experiência e o campo das ma-
nifestações artísticas e culturais contemporâneas. Cada pesquisador 
convidado teve a liberdade para escrever o verbete experiência sob 
qualquer ângulo ou abordagem que quisesse, tendo como pressuposto 
apenas o fato de que o texto seria escrito sem a leitura das entrevis-
tas realizadas com os artistas. Por conseguinte, o espaço do verbete 
representaria um fragmento autônomo e distinto do que usualmente 
encontramos como produção crítica a partir de um artista ou de uma 
obra. Os verbetes foram limitados apenas pelo número de caracteres, 
também com o intuito de diferi-los da forma usual do “artigo” ou do “ca-
pítulo” de livro. Nosso objetivo, portanto, era apresentar dentro de um 
só e mesmo livro estratos bastante heterogêneos. Heterogenia que se 
afirma não apenas como tema deste ou daquele pesquisador ou artista, 
mas como método que insufla a própria forma livro/verbete/entrevista/
imagem: pesquisadores e artistas num diálogo imprevisto, posto que 
não orquestrado anteriormente, deixando para o leitor a tarefa de cruzar 
fluxos de pensamentos, sugestões e sensações em torno do conceito 
experiência. 

O que é uma experiência? E que tipo de relação esse conceito teria 
com a produção de arte no mundo contemporâneo?

Para Christophe Bident, que em seu verbete aborda o conceito de ex-
periência a partir da produção do teatro contemporâneo, e que desde 
Paris coordenou a feitura do livro conosco, uma experiência é algo que 
pode nos “atravessar de lado a lado, [...] nos revolver, nos transtor-
nar, nos transformar radicalmente”. Apontando mais ou menos para o 
mesmo vetor, João Camillo Penna discorre sobre a fundamentação 
desse conceito em Benjamin, Heidegger e Freud, e afirma que uma 
“experiência nomeia algo que excede a linguagem e o conceito, 
algo que sobra, que não pode ser contido e não tem onde caiba”. 
Ainda segundo Camillo, a “experiência se liga, no século XX, ao motivo 

MioloLivro_12Março.indd   7 13/03/2013   10:47:26



8

recorrente do real e do corpo, como resto, resíduo e excesso à lin-
guagem e ao conceito”. Embora não o cite explicitamente, preferindo 
explorar a elaboração alemã do termo, a definição dada por ele está 
impregnada por Bataille – autor citado também por Marcelo Jacques de 
Moraes, que, via Didi-Huberman, chama atenção para o duplo sentido 
da palavra experiência em francês, que vale também para o português: 
“[...] a palavra experiência, tão cara a Georges Bataille, nomeia tan-
to uma prova por que se passou (‘fazer a experiência’ da laceração) 
quanto a experimentação concertada sobre palavras, pensamentos ou 
imagens, experimentação realizada com a finalidade de produzir [...], 
ou de fomentar, algo como uma laceração ‘experimental’ (assim como 
se diria num laboratório ou num ateliê: ‘fazer uma experiência’).”

De fato, o conceito de experiência no século XX não pode ser pensado 
descartando as contribuições seminais de Heidegger, Benjamin, Freud 
e Bataille. Este último, em seu livro A experiência interior, decidido a 
não fazer concessão a nenhum saber predeterminado, a nenhum pres-
suposto ou dogma – fosse ele científico, estético, teológico ou de qual-
quer outra ordem –, bem como a nenhuma interpretação a posteriori 
(que dariam “limites indevidos à experiência”), concebe o conceito de 
experiência de forma radical, como uma “viagem ao término do possí-
vel do homem”. Essa viagem, desde sempre perigosa, é, para Bataille, 
o fruto da singular necessidade de colocar tudo em jogo, de deixar-se 
em aberto, lançado no abismo da existência, sem pontos de referência 
ou apoio: é a própria experiência que deve se legitimar. Nesse ponto 
de inflexão, movendo um pouco o caleidoscópio sobre o tema, Hervé-
Joubert Laurencin, articulando o pensamento de Agamben à leitura do 
crítico de cinema Serge Daney, interpela o leitor com a seguinte ques-
tão: “a experiência: será que ela desaparece pura e simplesmente ou 
será que ela acontece, mas sem necessidade de ser transmitida ou 
compartilhada?” Articulando o pensamento de Aristóteles, na raiz da 
filosofia ocidental, com a postura pós-estética de Agamben, Cláudio 
Oliveira defende que “a experiência é precisamente esse ponto de in-
determinação entre o singular e o universal, entre o sensível e o inteli-
gível, entre o prático e o teórico, entre a imagem e a linguagem, entre a 
técnica e o acaso, e isso talvez traga consequências para uma reflexão 
sobre a arte contemporânea”.

A partir dessas contribuições, o que se poderia notar de imediato é que 
Bataille, de certa maneira, acaba por inserir um divisor de águas em 
torno da discussão moderna acerca da experiência. Isso porque ele 
reabre, por um lado, toda uma possibilidade de se pensar a experiência 
a partir da cisão irremediável pela qual o sujeito moderno se viu passar; 
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e note-se o quanto esse sujeito moderno é relido por Bataille através 
da mística medieval – ali mesmo onde um descentramento radical se 
operava na espiritualidade do místico por meio da experiência carnal 
do êxtase. Cisão entre o eu e o mundo; cisão entre o inconsciente e o 
consciente, entre o simbólico e o real, entre o vivido e o invivível. Nesse 
sentido, através de Bataille, passamos a ter que notar um interior retor-
cido, falhado, abismado, deslocado, ex-posto em relação a um si mes-
mo. Nesse limiar, Bataille vem indicar que a experiência não é, como 
podíamos crer, o acúmulo do vivido (como contundentemente aponta 
o verbete de Roberto Corrêa dos Santos), aproximando-se mais do in-
vivível e do não formulável. Mas também aí Bataille vem inserir a expe-
riência, tal como fizeram, cada qual singularmente, Benjamin, Freud e 
depois Lacan, numa linhagem da perda; e perda da própria experiên-
cia. Como afirma Tania Rivera em seu verbete: “Se o diagnóstico de 
Benjamin do empobrecimento da experiência, no famoso texto de 1933, 
se confirmou desde então, é porque a experiência como confirmação 
do lugar do eu no mundo tornou-se obsoleta para o homem que se pôs 
a brincar com sua ex-centricidade. Contudo, ela não desapareceu, mas 
tornou-se justamente experiência de perda e de deslocamento.”

Por outro lado, a linha divisória a que remete A experiência interior não 
aponta apenas para as cisões e os deslocamentos em torno da no-
ção de sujeito. Ela aponta ainda para um outro lado, mais próximo de 
nós, se o pensarmos em termos de acontecimento histórico, mas ain-
da assim incipiente e distante, aparecendo como semblante sem ros-
to, como campo de possibilidades de um devir pós-humano, ou como 
diz e provoca dizer Roberto Corrêa dos Santos: “Todo um glossário 
da experiência de homens, de pós-homens, trans-homens; homens e 
obras pós-históricos; homens e homens e obras e obras cartográficos, 
geográficos, matéricos; todo um vocabulário a rolar, a reentender os 
corpos bem como os espaços, e mais e mais, e o disperso, os assis-
temas, as ‘ligas’ em nova lógica dos órgãos: uma experiência verbal, 
motora, artística, assubjetiva, anindividual, zero pessoa”, que finca a 
experiência não mais como mastro ou marco de um sujeito, mas ao 
contrário, como deriva, experimentação, espécie de sonambulismo ou 
presença a-subjetiva. 

Por experiências, nessa via, seria melhor dizer experimentações, des-
subjetivantes, que não acontecem mais tendo como matriz um sujeito 
dividido, mas como que sobre limiares a-subjetivos, espaços inabitáveis 
ou heterotópicos; espaços não mais espaciais (como quer Nancy). 
Rede + Pelos, de uma artista desconcertante como Laura Lima, mes-
mo (e justamente) por carregar em seu bojo toda uma potência e 
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inacessibilidade carnal, toda sua paradoxal coisificação do sujeito, po-
deria também aí se inscrever. Ou Espaço em branco entre 4 paredes, 
de Tatiana Grinberg, que, não deixando de evocar um dentro e fora, 
caracteriza uma mutação radical da perspectiva que, ao menos até os 
anos 1960 (quando despontam as experiências-limite de Hélio Oiticica 
e Lygia Clark), nos permitia discernir um exterior interiorizado ou um 
interior exteriorizado, ou mesmo o meio de passagem entre um e outro, 
mas que agora nos deixa desabrigados, ao mesmo tempo dentro e fora 
ou nem dentro nem fora. Desabrigo que também, até certo ponto, vem 
encenar a experimentação de Ricardo Basbaum em “Você gostaria de 
participar de uma experiência artística?”. Proposta lançada ao mundo, 
inscrição coletiva e imponderável, impossível de ser reunida sob qual-
quer prisma totalizador, e nem mesmo pela ideia de que um fragmento 
da experiência ainda remeteria ao seu todo, mesmo que seja enquanto 
semblante de uma totalidade perdida. Aqui já estamos na ressaca des-
sa perda, experimentação de um perambular sem volta, sem “roteiro”, 
como ainda desejava Oswald de Andrade. Pode-se dizer, como sugeriu 
Deleuze a propósito do conceito de diagrama, que o próprio diagrama 
não está apenas na cabeça do artista antes de começar a fazer a obra, 
mas que a própria obra dará testemunho desse atravessamento, desse 
abismo ordenado – uma ordem cuja matriz não é mais a desordem, a 
cisão, a divisão (dos mundos), mas um outro mundo, abismo e caos. 

A arte, assim como outros procedimentos e gestos, parece na con-
temporaneidade encetar esse campo, espaço liso que sofrerá simul-
taneamente dois impactos: o do deslizamento sem traços, caótico, a-
subjetivo, experimentação pura, e as estrias ou ações territorializantes 
que comporão um diagrama de forças, um desequilíbrio ordenado no 
próprio caos. Nesse sentido, para além do uso da arte como mensa-
gem política ou da estetização da política (já apontado por Benjamin), 
há uma relação profunda e visceral entre o estético e o político. Essa 
relação é problematizada, entre outros pensadores contemporâneos, 
por Jacques Rancière, que coloca como anterioridade lógica ao ser 
político a estética enquanto determinante de maneiras de estar em 
comunidade, enquanto partilha do sensível. Sob esse prisma, não há 
como continuar pensando arte e política como campos distintos, tam-
pouco como campos sobrepostos. O fazer artístico, ao inventar novos 
espaços, desterritorializar e reterritorializar, cria necessariamente uma 
abertura estético-política, uma possibilidade ou um campo de pos-
sibilidades para execução de novos modos incipientes, minoritários, 
por onde a vida insufle a sua possibilidade de recomeçar, de fazer um 
crivo no seio do caos; ou, como quer Agamben, forjar a (fragmentada) 
comunidade que vem. Modelares nesse sentido são os trabalhos de 
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Tatiana Grinberg, com seu apelo ao Outro pela via do sensível; de Lau-
ra Lima, que canibaliza o sujeito para de certo modo forçá-lo a renas-
cer; e de Ricardo Basbaum, que combate procedimentos mercado-
lógicos e institucionalizantes do circuito das artes com suas próprias 
armas. Artistas que vêm hoje, de um ou outro modo, reabrir ou fundar 
campos de experiências naufragados, interrompidos ou nunca antes 
ativados, traçando e retraçando as relações entre arte e cultura.

Por fim, é preciso dizer que este livro insere-se como parte de uma pes-
quisa conjunta desenvolvida nos últimos quatro anos no âmbito de um 
Acordo de Cooperação Internacional CAPES/COFECUB entre a PUC-Rio, 
a UFRJ e a Université de Paris VII Denis Diderot. Trata-se de uma iniciati-
va dos organizadores, a partir do apoio financeiro da CAPES, da parceria 
com a Editora Circuito e da generosa participação dos pesquisadores do 
Convênio, dos pesquisadores convidados e dos artistas entrevistados – 
aos quais manifestamos aqui nosso sincero agradecimento.

Ana Kiffer / Renato Rezende
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A EXPERIêNCIA MODERNA
João Camillo pena 

Experiência nomeia algo que excede a linguagem e o conceito, algo 
que sobra, que não pode ser contido e não tem onde caiba. A experiên-
cia se liga, no século XX, ao motivo recorrente do real e do corpo, como 
resto, resíduo e excesso à linguagem e ao conceito. 

O moderno conceito de experiência foi formulado em torno do ano de 
1926, por três pensadores de língua alemã, em três áreas distintas do 
pensamento: Heidegger, Freud e Benjamin. todos os três diagnosticam 
uma sintomática perda do objeto na experiência moderna. Como vere-
mos, a experiência moderna é a experiência do nada, da falta, ou do 
absoluto, algo que a tradição filosófica denominou de metafísica, mas 
embutida na imanência do mundo físico. Vejamos um de cada vez. 

Partamos, em primeiro lugar, da experiência da angústia (Angst), que 
ocupa um lugar privilegiado em Heidegger e em Freud, como uma ex-
periência sem objeto. A angústia se diferencia do medo ou do temor 
(Furcht) porque, enquanto estes têm um objeto, a angústia não tem. Ser 
e tempo, que traz em sua folha de rosto a data de 8 de abril de 1926, 
privilegia a angústia como uma disposição de humor (Stimmung) fun-
damental. Dentre as disposições de humor, temos, por exemplo, o tédio 
ou o amor, sentimentos que nos desprendem deste ou daquele ente, e 
que nos revelam o ente em sua totalidade. No caso da angústia, no en-
tanto, nos desprendemos ainda mais radicalmente, pois nela se releva 
o nada, como ultrapassagem ou suspensão do ente em sua totalidade. 
Pergunta Heidegger: “Como se distingue fenomenalmente o com quê a 
angústia se angustia daquilo que o temor teme? O com quê da angústia 
não é, de modo algum, um ente intramundano.”1 A angústia não tem por 
objeto algo visível, “um ‘aqui’ ou um ‘ali’”: “O que caracteriza o referente 
da angústia é o fato do ameaçador não se encontrar em lugar algum. 
Ela não sabe o que é aquilo que a angustia”.2 A angústia não ameaça 
com a possibilidade de um dano determinado como o medo. O que se 

1 heidegger, Martin. Ser e tempo, I. Trad. Márcia de Sá Cavalcante. Petrópolis: Vozes, 2001, 
p. 249, tradução modificada.
2 Ibid., p. 250.
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teme nela não está em lugar nenhum, e no entanto, sempre nos acompa-
nha, está sempre “aí”, nos sufocando e tirando a respiração. Ao mostrar 
subitamente a insignificância do mundo, é a totalidade do mundo como 
sem sentido, ou a própria possibilidade do mundo, que se releva. 

Com razão comentamos, quando a angústia passou, que “não foi nada”, 
porque ela é a “experiência fundamental do nada”, dirá Heidegger em 
sua aula inaugural, “Que é metafísica?”, ao assumir a cátedra de filosofia 
de Freiburg em 1929.3 “A angústia manifesta o nada”, nos suspendendo 
e pondo em fuga o ente em sua totalidade, colocando-nos “além” dele, 
transcendendo-o.4 Dessa forma se revela ao “ser-aí” (Dasein) o ser de 
nós humanos, sempre em transcendência consigo mesmos. Revela-se 
assim o sentido literal da “metafísica”, do grego tàmetàphysiká, termo 
composto de “metá”, “trans”, “além” e de “física”, isto é, do ente enquan-
to tal.5 Heidegger explica que a angústia, sendo a revelação essencial 
do nada, é um acontecimento raro. O nada se dissimula em nossas 
vidas, ao nos voltarmos para as nossas ocupações junto ao ente. Mas é 
apenas no confronto do abismo da angústia que acedemos ao sentido 
sem sentido das coisas. A ciência conforme concebida na modernidade 
se sustenta sobre o recalque do nada e sua experiência, a angústia, ao 
se recusar a ver, no entanto, que o nada é a condição de possibilidade 
da ciência como um todo. Eis o sentido ético da angústia.

Também em 1926, Freud, em Inibição, sintoma e angústia, retorna ao 
motivo da angústia que estivera na base da descoberta do inconscien-
te, revendo a sua hipótese inicial: a angústia é um afeto, um sinal de 
alarme diante de uma situação de perigo, da iminência da perda. Os 
termos são superficialmente muito próximos aos de Heidegger. “A an-
gústia [Angst] tem uma inegável relação com a expectativa: é angústia 
diante de [vor] algo. Tem uma qualidade de indefinição e falta de ob-
jeto. Em linguagem precisa empregamos a palavra ‘medo’ [Furcht] de 
preferência a ‘angústia’ [Angst] se se tiver encontrado um objeto.”6 
A angústia consiste em uma reação a um sentimento de ameaça de 

3 heidegger, Martin. “Que é metafísica?” Conferência e escritos filosóficos. trad. Ernildo Stein. 
São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 55.
4 Ibid., p. 59.
5 Ibid., p. 61.
6 Opto por traduzir “Angst” por “angústia” e não por “ansiedade”, como nas traduções de-
rivadas da StandardEdition. freud, Sigmund. Inhibitions, Symptoms and Anxiety. trad. Alix 
Strachey. Nova York: Norton Company, 1959, pp. 90-91. Trad. brasileira: Edição eletrônica 
brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. CD-Rom. Rio de Janeiro: 
Imago, s/d, tradução modificada.
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perda ou separação de um objeto, seja ele o medo da separação da 
mãe, o que remete ao trauma primordial do nascimento, seja ele a 
ameaça de ser separado do pênis, na angústia de castração para os 
homens, ou a ameaça de perda do objeto do amor, no caso das mulhe-
res. Quando a criança está sozinha no escuro ou se encontra com uma 
pessoa desconhecida, por oposição a alguém conhecido como a mãe, 
sente angústia. todos esses exemplos podem ser resumidos como a 
experiência do sentimento da falta de alguém amado ou desejado.7

Em 1926, Freud retorna aos casos de fobia animal infantil: o menino de 5 
anos, o pequeno Hans, e o homem dos lobos. Em ambos os casos o tra-
balho analítico revela por detrás do medo de cavalos (do pequeno Hans) 
ou de lobos (do homem dos lobos) uma outra razão do medo, uma angús-
tia de que os objetos reais seriam apenas substituições ou sintomas. Os 
cavalos para o pequeno Hans, por exemplo, eram substitutos sintomáticos 
de um medo pulsional internalizado, a angústia de castração manifestada 
na interdição das práticas masturbatórias do menino pela mãe. 

Freud revê inteiramente a sua hipótese inicial. Antes ele pensava que a 
angústia se dava no id, era o resultado de uma pulsão recalcada, que 
distorcia e deslocava a representação da pulsão no sintoma, a pulsão 
recalcada sendo então transformada em angústia. A nova hipótese é 
de que a angústia se situa no eu, é um “sinal” de defesa do eu contra o 
perigo real representado pela angústia da castração; ela não é o resul-
tado do recalque da libido, é ela, a angústia, ao contrário, que produz 
o recalque da libido.8 Interessa-lhe nesse ponto substituir o motivo do 
recalque pelo da defesa. Através da angústia o eu se defende de um 
perigo real, mas em que medida a angústia da castração é um medo 
real? Na medida em que repete um trauma mais originário, uma separa-
ção, ou em última análise o próprio nascimento. “A angústia surgiu origi-
nalmente como reação a um estado de perigo e é reproduzida sempre 
que um estado desse tipo se repete.”9 Os sintomas são formas de evitar 
a geração de angústia, eles são criados a fim de evitar uma situação de 
perigo cuja presença foi sinalizada pela geração de angústia.

Lacan retorna, no seminário sobre a angústia, à afirmação de Freud de 
que a angústia não tem objeto. No texto de Freud: na angústia há “falta 
de objeto”. O objeto da angústia é o próprio objeto que falta, embora, 

7 Ibid., p. 62.
8 Inhibitions, Symptoms and Anxiety, loc. cit., p. 35.
9 Ibid., p. 60.
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especifique Lacan, esse objeto não possa ser pensado no interior de 
uma estética transcendental kantiana. “A angústia nos introduz [...] à 
função da falta”,10 ela presentifica, designa, o lugar da ausência, do 
que não está ali.11 Momento de introduzir em sua álgebra o objeto a, o 
objeto da angústia, os primeiros objetos, restos, resíduos da separação 
resultante de um corte: o seio cortado, o cíbalo, o falo,12 que adiante 
tornar-se-á o real do trauma, a cujo encontro sempre faltamos.

Benjamin ligou de modo indissolúvel “experiência” (Erfahrung) e moder-
nidade, no vocabulário da crítica literária, ao caracterizar a modernidade 
pelo diagnóstico da destruição ou atrofia da experiência, e ao desenhar 
ao mesmo tempo as condições de possibilidade de uma nova experi-
ência porvir. Em textos clássicos que fundam a crítica literária moderna, 
como “O narrador”, “Experiência e pobreza” e “A obra de arte na era de 
sua reprodutibilidade técnica”, Benjamin articula um motivo sociológico, 
o desaparecimento das comunidades tradicionais, um motivo literário, o 
fim da arte de contar causos ou histórias orais ligadas à tradição rural, 
um motivo teológico, o da perda da aura e do valor ritual da arte, cujo 
corolário é, respectivamente: a experiência vital urbana, a nova narrativa 
do romance moderno, o valor de exposição e a cultura de massas. 

Nos grandes textos de crítica literária de Benjamin vai se tratar de fato 
de localizar o absoluto nas obras, aquilo mesmo que o diagnóstico do 
tempo dizia que havia sido destruído. A imagem de Proust, por exem-
plo, repousa em um infinito encontrado em um “acontecimento lembra-
do”, como “chave para tudo o que veio antes e depois”, por oposição 
ao acontecimento finito vivido.13 As parábolas de Kafka têm algo da 
haggadah judaica, mas cuja doutrina fosse inexistente ou enigmática.14 
Contudo, é na experiência urbana que se encontra a raiz da descoberta 
do absoluto no concreto. Em uma carta de 30 de janeiro de 1928, Ben-
jamin propunha a divisão de sua obra em duas partes superpostas: a 
primeira, situada na germanística, que se concluíra com o Drama bar-
roco alemão em 1928, e a segunda, que se iniciara com Rua de mão 
única (concluída em 1926 e publicada em 1928), e se fecharia com o 

10 Lacan, Jacques. A angústia. Seminário 1962-1963. vários tradutores. Recife: Estudos freu-
dianos do Recife, s/d, p. 141.
11 Ibid., p. 142.
12 Ibid., p. 75.
13 Benjamin, Walter. “A imagem de Proust”. Obras escolhidas, vol. 1. Magia e técnica, arte e 
política. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 7.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 37.
14 Benjamin, Walter. “Franz Kafka, a propósito do décimo aniversário de sua morte”. Obras 
escolhidas, vol. 1, loc. cit., pp. 148-149.
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livro das Passagens, “uma obra de algumas semanas”, que o ocuparia 
no entanto nos 12 anos seguintes, permanecendo incompleta.15

A iluminação sobre a experiência urbana surge no “Panorama Impe-
rial. Viagem através da inflação alemã”, de 1923, e no fragmento semi-
nal, escrito a quatro mãos com a sua amante lituana, Asja Lacis, sobre 
Nápoles, de 1924.16 É nesse texto fulgurante que Benjamin consegue 
encontrar a fórmula do absoluto livre e profano embutido no mundo con-
creto, entrevisto na cidade e traduzido por uma forma indireta:

Música circula ao redor: não melancólica para os pátios fechados, mas 
radiante para as ruas. A larga carreta, uma espécie de xilofone, está car-
regada de textos em cores das canções. Aqui eles podem ser compra-
dos. Uma pessoa gira; outra, ao lado, surge com o prato à frente de todo 
aquele que, ao ouvir, fica como que num sonho. Assim, toda a alegria é 
transportável: música, brinquedo, sorvete, se alastram pelas ruas. 

Essa música é resquício do último feriado e prelúdio do seguinte. O fe-
riado penetra sem resistência qualquer dia de trabalho. A porosidade é 
a lei inesgotável dessa vida, a ser redescoberta. um grão do domingo 
se esconde em todo dia de semana, e quantos dias de semana nesse 
domingo!17 

na interpenetração dos espaços, internos e externos, feriado e dia de 
trabalho, sonho e realidade, comércio e dádiva, som e texto, luz e som-
bra, alegria e melancolia, pobreza e riqueza, o mundo que se deixa ex-
perimentar na cidade é o da passagem transitiva e porosa. Porosidade, 
interpenetrabilidade, essa é a “lei”, a forma, digamos, transcendental 
de Nápoles, por meio da qual o crítico experimenta indiretamente a 
cidade, recolocando o absoluto no tempo e espaço da escrita.

15 BenJamin, Walter. The Correspondence of Walter Benjamin, 1910-1940. trad. Manfred R. 
Jacobson e Evelyn M. Jacobson. Chicago: University of Chicago Press, 1994, p. 322.
16 Aproveito-me da hipótese de Howard Caygill em Walter Benjamin. The Colour of Experien-
ce. Nova York: Routledge, 1998.
17 Benjamin, Walter. “Nápoles”. Imagens do pensamento. Rua de mão única. Obras esco-
lhidas II. Trad. Rubens Torres Filho e José Carlos Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 
1987, pp. 149-150.
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retrato do artista em personagem teatral
1

o exemplo de uma peça de Jean-luC lagarCe

Christophe Bident

Que uma experiência possa nos atravessar de um lado ao outro, que 
ela possa nos revolver, nos transtornar, nos transformar radicalmente, 
sem que em nenhum momento tenhamos qualquer controle, mas sem 
que por isso possamos nos julgar radicalmente despossuídos dele, que 
essa experiência perturbe os limites identitários, as escansões tempo-
rais, as apreensões espaciais, sem que qualquer determinação, política 
ou religiosa, seja capaz de nomeá-la, foi isso o que nos permitiu ver o 
teatro que ainda hoje chamamos de contemporâneo, o de Beckett em 
primeiro lugar. A fragmentação ampliada de tal escrita (em Beckett isso 
é simplesmente visível) atingiu por si só seus limites, e alguns autores na 
França tentaram restaurar uma possibilidade de narração que se acre-
ditava perdida. Dessa forma foi possível qualificar de retorno à narrativa 
as estéticas, diferentes, de Bernard-Marie Koltès e de Jean-Luc Lagar-
ce. Tal qualificação não é isenta de erro. Em suas peças, a respiração 
narrativa é contrariada: ela jamais é da ordem de uma restituição.

Tomemos como exemplo uma peça de Lagarce, Juste la fin du monde, 
cujo título, de ressonância apocalíptica, assinala a impotência do per-
sonagem principal, Louis, em afirmar simultaneamente a singularidade 
de sua experiência e sua transmissão pela linguagem. 

A história dessa peça curta é simples, até mesmo banal: após anos de 
ruptura com seu próprio passado, Louis, cujo desejo parecia ser o de 
tornar-se escritor, retorna à pequena cidade provinciana onde ainda 
mora sua família. Ele reencontra os pais, a irmã, o irmão e a cunhada. 
Acredita poder anunciar a todos sua morte próxima. Obviamente, 
os reencontros terminam mal e Louis pega um trem na mesma noite. 
A narrativa fica, assim, suspensa.

Passado, presente, futuro: a narração permanece vaga e entra pouco 
em detalhes. O desafio, na verdade, se passa na construção assimétri-
ca da peça. Lagarce concede ao personagem de Louis inúmeros mo-
nólogos que o colocam sucessivamente, e às vezes simultaneamente, 

1 Tradução de Alexandre Rosa (doutorando em Literatura Francesa pela UFRJ e pela Aix-
Marseille-Université). Revisão de Marcelo Jacques de Moraes (UFRJ).
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na posição de ator, de atuante, de vidente, de testemunha, de narrador, 
de sonhador, talvez até mesmo de espectro, se pensarmos que Louis já 
está morto e que todo o relato da visita é pura fantasmagoria.

Em cada monólogo, Louis se aproxima do que poderia ser a narrativa 
da experiência de seus próprios limites: sua relação com o outro, com 
a liberdade, com a doença, com a morte. Nada é realmente dito e, en-
tretanto, o que descobrimos, nós, leitores ou espectadores insatisfeitos, 
reside em alguns momentos fulgurantes que iluminam o sol negro que 
assombra o resto da trama. Como nesta frase-choque pronunciada por 
Louis, entre parênteses, em um desvio como um lazzo de um enésimo 
monólogo: “(Um dia, eu me dei todos os direitos).”2 

Esse personagem (comecemos aqui por entender: esse artista) hesitan-
te, falante, mas comedido na sua elocução, parecendo constantemente 
procurar as palavras, mal a pronuncia, como em um último suspiro: “Um 
dia”, chave de um tempo inicial e fundador, ele formulou a propósito a 
lei máxima, a mais ampla possível, da experiência. Essa lei é escanda-
losa, passa por uma negação absoluta dos limites impostos ao perso-
nagem: o outro, a doença, a morte. A experiência de liberdade seria, 
assim, a própria liberdade: a liberdade sem qualquer restrição. Seria 
isso pensável?

De qualquer forma, como acabamos de ver, isso mal é dizível. É dito 
in extremis, no final do monólogo e entre parênteses. Devemos, então, 
colocar o mundo entre parênteses, para poder reduzi-lo? Ou, mais pre-
cisamente, colocar entre parênteses a frase, performativa, pela qual o 
personagem declara sua supremacia sobre o mundo que ele pretende 
dominar? Melhor ainda, colocar entre parênteses a frase, retrospectiva, 
pela qual o personagem relembra uma decisão iniciática tomada há 
muito tempo como uma alusão indireta dirigida aos outros? Veja, eu 
reservo para mim o mundo, isto aqui é o meu mundo.

Esse ato declaratório, absoluto, tirânico, que abre instantaneamente uma 
vida nova, está vagamente situado no passado, como desprovido de 
qualquer razão particular e carregado de um valor puramente energéti-
co. A declaração é sem limites, sem nenhum outro limite a não ser outra 
declaração do mesmo personagem – pois somente uma nova declara-
ção poderia desfazer a primeira. O outro é anulado, e, se imaginarmos 

2 lagarCe, Jean-Luc. Juste la fin du monde. In: Théâtre complet, III. Besançon: Les Solitaires 
intempestifs, 1999, p. 264. A partir de agora vou me referir à peça pela numeração das pági-
nas indicadas entre parênteses após as citações.
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que o mundo vai opor um forte poder de contestação àqueles que pre-
tendem submetê-lo, sabe-se que esse mesmo poder pode, por sua vez, 
ser negado pela potência paranoica do personagem, inventando então 
um mundo paralelo no qual é capaz de desdobrar seu novo projeto.

Será preciso submeter essa tensão às suas extremidades reais? Por um 
lado, a extremidade política: a enorme ressonância política, a personali-
zação de todo poder, a negação de qualquer dever, a captação execu-
tiva da ordem jurídica, em suma, não são gestos que um século recente 
conheceu, com frequência, muito bem? Seria o momento de lembrar 
que Lagarce escreveu a peça em Berlim, em 1990, um ano após a que-
da do muro. Por outro lado, a extremidade íntima: o confinamento da 
psicose em um mundo totalmente ficcional, a violência contundente de 
um movimento íntegro e sobredeterminado, transformando repentina-
mente toda a história de um sujeito em uma alternativa entre massacre e 
suicídio. Seria o momento de lembrar que Lagarce descobriu dois anos 
antes que era HIV positivo. Podemos ouvir esses ecos históricos e bio-
gráficos, e nos guiar por eles. Mas a peça de Lagarce não os endossa. 
Ela destaca o percurso pródigo e arruinado de um garoto do interior em 
ruptura com a família e que só volta para revê-la, anos depois de tê-la 
deixado, quando já está morto, em instância de morte, definitivamente 
tomado pela doença. A peça destaca um ser solitário que multiplica 
os monólogos antes de ceder. Um ser que tomou decisões difíceis e 
mede a vaidade disso. todas as falas e toda a estrutura da peça nos 
remetem à sua experiência ao longo do tempo. Mas os reencontros não 
acontecem e o passado existe sozinho, incapaz de encontrar-se com 
o presente. Dois dramas coexistem: o da liberdade e o da morte, o do 
retorno e o do não reconhecimento.

A experiência passada de Louis dialoga sem futuro com uma família 
que tenta constantemente esquecer o presente no hábito. Essa expe-
riência tem algo a dizer, e se ela vem para se explicar, sem por isso 
prestar contas, é também para romper com o ato que a constituiu. Rom-
per com a arrogância de se dar todos os direitos, ao contrário, nunca 
é romper, ainda é se dar o direito de romper, e Louis sabe muito bem 
disso. Assim, ele é atravessado por uma outra tensão: a da autoridade e 
da expiação. É o duplo movimento pelo qual Georges Bataille designa, 
na década de 1940, o que ele chama de experiência interior: “A pró-
pria experiência é a autoridade (mas a autoridade se expia).”3 Dialética 
incessante: a autoridade se expia, é claro, mas a própria expiação se 

3 Bataille, Georges. L’Expérience intérieure. Paris: Gallimard, 1943, p. 19. Trata-se de uma 
frase que Bataille atribui a seu amigo Maurice Blanchot.
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autoriza, e esse movimento sem fim não concede nenhum direito, ne-
nhuma satisfação. O parêntese de Bataille é melancólico: sua pregação 
inicial, soberana.

Dessa forma, mal se termina de relatar a experiência de liberdade e ela 
já se encontra ignorada. Podemos facilmente imaginar o seu esquema, e 
é por isso que Lagarce não precisa lhe dar uma substância narrativa: um 
jovem deixa a família e a província onde mora para viajar pelo mundo em 
busca de liberdade (estamos na década de 1970). Encontrando apenas 
a morte, ele pensa ter que voltar para dar a notícia à família, e não sabe 
mais onde situar a riqueza da experiência – a menos que ela não tenha 
tido nenhum valor, a menos que não tenha sido a verdadeira causa de 
sua morte. Desde as primeiras falas da peça, a decisão do retorno fragi-
liza a decisão anterior da ruptura: Louis retorna menos para anunciar a 
sua morte do que para dar “a ilusão de ser responsável por (si mesmo) 
e de ser, até esse extremo, senhor de si mesmo” (208). Essas são as 
últimas palavras do prólogo. Elas já dizem o que dirão os parênteses: dar 
a si mesmo todos os direitos nunca passou de uma ilusão da qual Louis 
foi escravo, ato que só terá dado origem ao que ele chama em outro 
momento da peça de suas “covardias” e suas “pretensões”.

Louis não teria sido outra coisa senão seu próprio espectro? O espectro 
de suas decisões e de sua morte? Tendemos a essa interpretação sem 
nunca podermos nos decidir por ela. O epílogo faz surgir um presen-
te impossível: “Morro alguns meses mais tarde, / um ano, no máximo” 
(279). Isso seria dito, assim como a peça inteira, a partir de um tempo 
real, situado entre o novo começo e a morte, ou a partir de um lugar 
irreal, o da morte, que transformaria a peça em pura narrativa transcen-
dendo as ações e os diálogos? Essa ignorância na qual Lagarce nos 
prende e nos mantém é isso, é apenas [juste] isso, somente isso e pre-
cisamente isso, o fim do mundo.4 O fim do mundo é a irresolução máxi-
ma de uma consciência que não saberíamos situar no final do tempo ou 
fora do tempo, na medida em que este vem a ser agora, para ela, uma 
paisagem que ela “atravessa de novo”, “em sentido contrário” (247). 
Por isso Lagarce desinveste qualquer orientação temporal possível: de 
ponta a ponta, a peça alterna os monólogos de Louis com os diálogos 
dos personagens, confundindo, diluindo, diferindo, denunciando o pon-
to de enunciação. Ora, uma experiência que concede a si mesma e 
somente a si a autoridade não tem outro recurso senão o de se iniciar e 
se declarar no tempo simples de um presente forte. Das duas vertentes 

4 A frase remete ao título da peça de Lagarce, Juste la fin du monde. (n. do t.)
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da citação de Bataille, Lagarce desenvolveu a segunda, aquela que 
Bataille, justamente, coloca entre parênteses: a expiação.

O epílogo se concentra em uma outra narrativa, “a igual distância do 
céu e da terra” (279). Louis rememora uma noite na montanha, um ve-
rão no sul, um viaduto sob a lua, uma trilha por onde se havia perdido. 
Ele tenta encontrar o caminho de volta para casa e dar um “grande 
e belo grito, um longo e alegre grito que ressoaria por todo o vale”. 
Mas assim como não encontra o caminho de sua família, nem o da 
palavra, também não consegue endereçar esse berro. A narrativa, e 
com ela a própria peça, termina com uma frase que lembra a moral 
das fábulas: “São esquecimentos como esse que lamentarei.” A que, 
a quando nos remete esse futuro, se Louis está prestes a morrer ou já 
está morto? Esse lamento é como o legado de uma consciência que 
sobrevive pelo escrito (pelo livro), pela voz (pelo teatro) a seu próprio 
desaparecimento. Em um último momento, que só se contenta com a 
narrativa terminada, com a obra concluída, os parênteses vêm dar um 
outro valor à experiência, pois alguma coisa deve ser expiada, e a ex-
piação não poderia advir sem a autoridade que incitou à experiência. 
Os parênteses indicam então a dignidade da consciência. Os monólo-
gos de Louis tomam o lugar do diálogo faltoso e do grito sufocado. O 
que ele adquiriu pela palavra, mesmo que endereçada no vazio como 
um testemunho último, é, enfim, a impossibilidade de fugir, de negar, de 
falhar. É um tempo no qual “a impossibilidade de se esquivar torna-se 
poder”, escreve Levinas.5 Poder que terá sido retomado in extremis, 
quando Louis menos esperava: não é mais o logro do poder solitário, 
mas a dignidade do poder de transmissão. Do personagem e, portanto, 
todos o terão compreendido, do artista, é essa a experiência essencial 
que Lagarce nos oferece.

5 levinas, Emmanuel. En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger. Paris: Vrin, 2006, 
p. 326.
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DESTRUIçãO, DETERIORAçãO E DISFARCE DA EXPERIêNCIA
serge daney leitor de giorgio agamBen

1 
hervé JouBert

O escritor de cinema Serge Daney tirou proveito, em 1989, da leitura 
de uma obra filosófica – traduzida para o francês dez anos após sua 
publicação original em italiano – que se refere, como indica de forma 
evidente o subtítulo, à questão da experiência. Trata-se de Enfance et 
histoire, de Giorgio Agamben, que tem por subtítulo Dépérissement de 
l’expérience et origine de l’histoire.2 

Testemunham diretamente as anotações feitas pelo crítico em seu com-
putador de trabalho, reescritas por ele em forma de diário e publicadas 
em livro por seus amigos, um ano após sua morte, sob o título O exercí-
cio foi proveitoso, Senhor.3 O que pretendia dizer o livro de Agamben e 
como ele o dizia? Como Daney se apropriou das ideias contidas nesse 
livro e das outras que ele próprio inventava? Quais são os traços desse 
livro em seu próprio pensamento sobre o cinema e o universo audiovi-
sual? São interrogações que podem, possivelmente, interessar a ques-
tão da experiência em nossos contemporâneos.

Infância e história é sem dúvida um grande livro de Giorgio Agamben, 
uma obra perfeitamente representativa de seu método.

Seus três principais capítulos fornecem oficialmente uma nova filosofia 
do tempo, de origem plenamente benjaminiana, ligada a uma ideia da 
infância: de forma sucinta, kairos, o deus da oportunidade, deve tomar 
o lugar, em todos os níveis da reflexão sobre a história, de chronos, 
deus da espacialização e do declínio fatal. 

1 Tradução de Alexandre Rosa (doutorando em Literatura Francesa pela UFRJ e pela Aix-
Marseille-Université). Revisão de Marcelo Jacques de Moraes (UFRJ).
2 Se considerarmos sua capa (Paris: Éditions Payot, 1989, tradução de Yves Hersant), ou 
então “Destruction de l’expérience et origine de l’histoire”, se considerarmos a página 5 e 
em seguida seu primeiro capítulo. “Destruction” traduzido do título original: Infanzia e storia. 
Distruzione dell’esperienza e origine della storia (Coleção “Nuovo Politecnico”, 105. Turim: Ei-
naudi, 1978). A diferença mais clássica, nos pensamentos revolucionários, entre “destruição” 
e “deterioração” do Estado é a mesma que opõe o anarquismo ao materialismo dialético. 
[Edição brasileira: Infância e história: destruição da experiência e origem da história. tradu-
ção de Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. (N. do T.)]
3 Paris: Éditions P.O.L., 1993, texto apresentado por Jean-Claude Biette et Emmanuel Crimail. 
Sobre Enfance et histoire, cf. pp. 226-227, sobre as ideias de Giorgio Agamben, pp. 232, 257, 
275, 282, e sobre ele, p. 239.
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Assim como, ao tempo vazio, contínuo e infinito do histo-
ricismo vulgar deve-se opor o tempo pleno, descontínuo, 
finito e acabado do prazer, da mesma forma devemos 
opor ao tempo cronológico da pseudo-história o tempo 
kairológico da história autêntica. O verdadeiro materia-
lismo histórico não consiste em perseguir, ao longo do 
tempo linear infinito, a vaga miragem de um progresso 
contínuo; mas em saber deter o tempo a qualquer mo-
mento, lembrando que a pátria original do homem é o 
prazer. É desse o tempo que se faz a experiência nas 
revoluções autênticas. (1304) 

nessa citação, retorna in extremis a palavra que na realidade, mais do 
que a recomposição de um marxismo autêntico, despojado de suas 
ilusões ocidentais por meio do mais herético de seus seguidores, mais 
do que uma nova filosofia da história, constitui o vocábulo central do 
livro: “experiência”.

Os livros de Agamben não podem ser compreendidos apenas por 
meio do enunciado principal e central de uma demonstração. Como 
na poesia, em Agamben capítulos falsamente excedentes constituem 
envios, codas, cláusulas; uma alternância constante entre romano e itá-
lico tende a uma tipografia significante; as passagens de uma parte a 
outra se fazem não por transições dissertativas mas por enjambements; 
aqui “destruição”, “infância”, “história”, “experiência”, como, em outros 
livros, “comunidade”, “qualquer”, “sagrado”, são, mais do que concei-
tos discutidos ou inventados, palavras da tribo às quais o livro deve 
somente tentar, segundo a injunção de Mallarmé, “dar um sentido mais 
puro”; qualquer obra é uma coletânea não de aforismos ou apenas de 
capítulos articulados, mas de peças em si, como poemas de um canzo-
niere; qualquer coletânea gira obstinadamente em torno de um sentido, 
até mesmo de um vocábulo, e tenta fazer vibrar o maior tempo possível 
a “hesitação prolongada” entre o “som” (a voz do filólogo) e o “sentido” 
(a demonstração do pensador) deste último.

Muito mais que um estudo das formas de sua “deterioração”, Infância 
e história é sobretudo um longo canto elegíaco sobre a “destruição” da 
experiência. Assim como, na frase citada, “fazer uma experiência” (do 
tempo) é em si mesmo revolucionário, como da mesma forma é dito 
alhures que “fazer a experiência significa necessariamente reencontrar 

4 Os números remetem a partir de agora às páginas da edição francesa citada de Enfance 
et histoire.
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a infância” (68). O ensaio cita desde a primeira página (19) a passagem 
antológica e genial de Walter Benjamin sobre “o frágil, o minúsculo cor-
po humano”,5 que, sobrevivendo aos campos de batalha da Primeira 
Guerra Mundial, perdeu toda possibilidade de experiência verdadeira. 
Infância e história relança essa ideia da “desapropriação da experiên-
cia” da qual o homem fez (exatamente!) a experiência pela primeira vez 
ao entrar no século XX.

todas essas ideias e imagens terminaram por corresponder exata-
mente às de Serge Daney em 1989. Ele cria logo depois a revista Trafic 
e encomenda, para seu primeiro número, um artigo a Agamben, que 
começa com as seguintes palavras: “Desde o final do século XIX, a 
burguesia ocidental havia perdido definitivamente os gestos.”6 Daney, 
sabendo-se com AIDS, se concentra particularmente em sua infância 
durante os dois anos e meio que lhe restam a viver, na Infância como 
ideia, e na experiência do cinema em sua relação com ela. A coinci-
dência é, portanto, múltipla e multiplamente produtiva. Mas a questão 
central, a questão da questão: a “experiência” humana, do “frágil corpo 
humano”, entra em colisão com o que “diz respeito”7 então a Daney:8 a 
televisão no que ela tem de mais vulgar e de mais desesperador.

O exercício foi proveitoso, Senhor evoca sua “já velha hipótese sobre 
a ‘experiência’”.9 A hipótese é formulada como uma pergunta e uma 
continuação de Agamben: “‘a experiência’. Será que ela desaparece 
pura e simplesmente (Agamben) ou será que ela acontece, mas sem 
necessidade de ser transmitida ou compartilhada?”10

5 O artigo “Expérience et pauvreté”, publicado em dezembro de 1933, é indiretamente citado 
por Agamben, pela retomada da passagem em questão em “Le Conteur”, de outubro de 
1936: respectivamente Benjamin, Walter. Œuvres. Paris: Gallimard, 2000, collection “Folio 
essais”; Œuvres, II, p. 365; e Œuvres III, p. 116.
6 Trafic, no 1, Paris, P.O.L., inverno de 1991, p. 31.
7 Aqui o autor usa o verbo “regarder”, que significa também “olhar”. (N. do T.)
8 No que nos diz respeito: Jean Louis Schefer escreve na contracapa de seu L’Homme ordi-
naire du cinéma. Cahiers du cinéma. Paris: Gallimard, 1980: “– Por que você vai ao cinema? 
– Eu vou ver este mundo e este tempo que olharam nossa infância.” No que não nos diz res-
peito: Serge Daney acrescenta no Libération de 23 de novembro de 1987 que convém abrir a 
televisão para “olhar aquilo que não nos diz respeito [ndt. Em francês: pour regarder ce qui ne 
nous regarde pas]” (publicado no livro Le salaire du zappeur, antologia das crônicas escritas 
no Libération sob esse título entre setembro e dezembro de 1987. Ramsay poche cinéma/
Libération, 1988, p. 179; obra reeditada pelas edições P.O.L., Paris, 1993).
9 Op. cit, p. 257: nota datada de 11 de março de 1990.
10 Assim, as páginas 226 e 227 do mesmo livro contêm um levantamento bruto de oito cita-
ções de Enfance et histoire, precioso para apreender a forma de leitura de Agamben por 
Daney, mas que não posso reproduzir aqui e ao qual remeto o leitor interessado.
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O terceiro volume das obras completas de Daney está em vias de pu-
blicação. La Maison cinéma et le monde, uma coletânea de artigos do 
crítico até 1991, confirma por meio de umas quarenta ocorrências da 
palavra “experiência”11 que a ideia continuou a ser trabalhada por ele 
até o final – ele que vive no mundo real a experiência por excelência, 
a de sua própria morte em meio ao trabalho, anunciada, inelutável e 
evidente. Mas é um artigo do Libération ainda não publicado em livro, 
datado de 20 de janeiro de 1992, intitulado “Mercado do indivíduo e 
desaparecimento da experiência”, que constitui o melhor resumo da 
apropriação, por Daney, da constatação teórica de Walter Benjamin de 
1933, retomada por Giorgio Agamben.

Essa página “Rebonds” do Libération resume bem, a posteriori, a coin-
cidência. Daney comenta dois programas de reality show que pode-
ríamos considerar hoje como primitivos: La nuit des héros, apresen-
tado por Jacques Pradel e seu jeito meloso (iniciado em outubro de 
1990 no canal privado TF1), e Perdu de vue, apresentado pelo ator 
convertido à televisão Michel Creton (iniciado em setembro de 1991 
no canal público Antenne 2). Em ambos os casos, se compararmos a 
televisão ao cinema, conforme estabelece Serge Daney como princípio 
de trabalho, coloca-se em questão o lugar do ator e do personagem na 
representação audiovisual, uma vez que os atores desses dois progra-
mas – desconhecidos que fizeram uma ação considerada notável no 
primeiro caso, ou que fugiram de suas famílias ou de seu cônjuge, no 
segundo – não são profissionais nem são pagos, e seus personagens 
são tidos como não ficcionais, esses não atores que revivem suas pró-
prias vidas de não personagens. Salta então aos olhos de Daney que 
essas heroicizações efêmeras e irrisórias expõem a céu aberto (a tele-
visão é o inconsciente da sociedade a céu aberto, segundo ele) e por 
assim dizer ao vivo a descrição agambeniana da destruição moderna 
da experiência humana. trabalhar sobre a análise concreta o leva, 
no entanto, a constatar que o “desaparecimento”, a “destruição” não 
deixa um lugar vazio, mas que uma violenta ação modificadora está em 
curso. nesse caso, o banimento do ator tradicional pode ser visto po-
sitivamente como uma “apropriação da televisão pela sociedade”, mas 
negativamente como uma “formatação do indivíduo conforme”, meta-
morfose da experiência humana, a de um sujeito, em pseudovivência 
de um “grupo em pane de ideal”.

11 La Maison cinéma et le monde 3. Les Années Libé 1986-1991. Edição de Patrice Rollet, 
com Jean-Claude Biette e Christophe Manon. Paris: P.O.L., junho de 2012 (880 páginas), pp. 
11, 20, 41, 48, 68, 79, 110, 138, 139, 141, 159, 201, 274, 275, 279, 284, 313, 335, 372, 397, 
399, 460, 461, 506, 519, 550, 572, 573, 577, 579, 580, 592, 597, 605, 613, 614, 650, 660, 661, 
673, 699, 727 e 733.
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A ideia da antiexperiência contemporânea, da reescrita da vivência se-
gundo um formato predefinido por um grupo, esse “aprendizado cole-
tivo dos gestos”, essa “paixão de ser você mesmo”, que “não interessa 
mais o olhar ” (carregado em demasia de “recuo crítico, de sobressalto 
ético ou de veredito estético”), encontra uma conclusão da qual eu dis-
cordo completamente. Daney retorna a um de seus temas recorrentes, 
o “futuro anterior”, metáfora ou qualificação temporal que ele utiliza re-
petidamente em seus escritos para descrever um filme ou um processo 
cinematográfico. Ora, esse curioso tempo do indicativo, portador ao 
mesmo tempo de passado, de presente e de potencialidade torna-se 
aqui o tempo do “visual” e do “audiovisual”, ou seja, no léxico de Daney, 
o contrário do cinema e do “olhar”: “Os ‘reality shows’ [...] substituem a 
experiência lacunar e indizível daquilo que foi pelo show liso e contínuo 
daquilo que terá sido. ‘O que terá sido’ é o resumo estético e o cate-
cismo humanitário de que precisará todo ‘mercado do indivíduo’. Esse 
futuro anterior (que é, creio eu, o tempo próprio do audiovisual) é ao 
mesmo tempo retificação do real e visualização do real retificado.”

Para mim, o terá sido é acima de tudo constitutivo da experiência da 
sala de cinema, e toma sentido a partir dessa correspondência inicial. 
As ideias e os comentários de grande liberdade e inventividade de 
Serge Daney e de Giorgio Agamben me ajudaram ao mesmo tempo a 
entender e a imaginar isso, às vezes contra algumas das conclusões 
dos dois, mas sustentado na “ausência de experiência” antipaternal e 
antiterrorista deles. Meu próximo trabalho consistirá em generalizar e 
provar por meio de análises e de argumentos que o futuro anterior é o 
tempo do cinema.
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tAtIAnA GRInBERG

AnA KIFFER – tivemos um encontro no MAM/RJ durante o projeto Placebo, 
que você estava realizando, e a experiência foi determinante para mim. 
Aquilo me abriu um campo de associações e ideias que se relaciona-
vam com o que eu vinha pesquisando e pensando, mas sem a espacia-
lidade, sem a materialidade que você trouxe. Daí vieram desdobramen-
tos, que vou mencionar durante a entrevista. Mas acho que a primeira 
pergunta deve trazer logo de cara o projeto deste livro: estamos inte-
ressados no conceito de experiência. você já pensou sobre isso em 
relação ao seu trabalho? Você busca proporcionar uma experiência?

tAtIAnA GRInBERG – Acho que trabalho com isso, com a experiência. E não 
só para os outros, ou a dos outros, mas para mim também, a minha ex-
periência. Para falar sobre isso, posso voltar lá atrás. Quando comecei 
a minha formação, aos 12 anos de idade, fiz um curso de técnicas al-
ternativas de gravura, com a Lena Bergstein, na PUC-Rio; eu entrei num 
métier, mas de uma maneira experimental, tratando da especificidade 
de cada material e observando as relações físicas para a construção 
dos trabalhos, adaptando as ferramentas às invenções. Aquele curso 
foi fundamental na minha formação, que continuou depois no Bloco 
Escola do MAM/RJ, no Parque Lage, na EBA/UFRJ, onde estudei Co-
municação Visual, e no Goldsmith’s College, em Londres. Também me 
lembro bem do momento em que comecei a ter um entendimento sobre 
o que estava fazendo, quando percebi que tinha um problema na mi-
nha frente, e passei a desenvolver questões relativas ao meio com que 
trabalhava. Desde cedo tive uma relação com projetos, que não eram 
determinados, no sentido de serem fechados, tinham folgas e traçavam 
percursos para ensaios, sempre num processo de idas e vindas, que 
me ensinava.

Outro momento importante em relação à questão da experiência foi em 
1994, durante a exposição que fiz no Espaço Sérgio Porto, no Rio de Ja-
neiro, quando expus um desenho enorme, de uns 11 metros, construído 
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num sistema de dobradura e impressão, transferência de xerox, grafite, 
tinta e folha de ouro sobre papel; era uma espécie de Rorschard gi-
gante estendido num cabo de aço que atravessava a galeria. Eu quis 
filmar o trabalho e um amigo que tinha uma câmera foi me ajudar. Pedi 
que ele entrasse na galeria e fizesse um percurso sobre o desenho até 
a borda direita, onde eu o estaria esperando com um espelho, para 
onde ele direcionaria a câmera; depois retornaria para o desenho pelo 
seu outro lado. Ele comentou que eu estava procurando uma imagem 
virtual. Eu estava realmente muito preocupada com a experiência do 
observador, enquanto as pessoas ainda falavam do trabalho como um 
objeto distanciado. Então percebi que havia um abismo entre a maneira 
como as pessoas se aproximavam do trabalho e o que eu estava que-
rendo, pensava e já tomava como certo – era parte do trabalho o entrar 
na galeria, o cheiro das cascas de maçã em rede no vidro, os objetos 
pendurados e o andar das pessoas em torno do desenho. Apesar da 
escala grande do desenho exposto ali, era como se a abertura não 
fosse grande o suficiente para as pessoas entrarem no trabalho. nem 
todas elas compartilhavam da minha experiência de ver arte, de intera-
gir com os trabalhos assim.

Durante um tempo, meu ateliê foi no consultório que pertencera ao meu 
avô, e eu mexia com uma série de materiais achados por lá, como os 
drenos cirúrgicos que usei nos primeiros testes para o trabalho que 
expus, ainda em 1994, no Paço Imperial, no Rio de Janeiro – foi aí que 
comecei a trabalhar com materiais ligados ao corpo.

Logo em seguida, fui estudar em Londres, e levei esse trabalho dos 
drenos, além de alguns livros de paleontologia, também achados no 
consultório; neles havia umas descrições incríveis de moluscos, lindas, 
sensuais – e eu queria trabalhar com esse material. Procurei livros de 
anatomia e arquitetura e comecei a criar audiocolagens com descri-
ções de espaços, misturando descrições de espirais, da anatomia do 
ouvido, da arquitetura de uma escada e de um molusco. O trabalho final 
foi apresentado como um set, com os objetos sobre espelhos, tampos 
de armações de metal em forma de uma cama, uma maca e mesa. Eu 
já tinha consciência de que estava trabalhando com gente, com as pes-
soas que entravam nesse ambiente e com o que acontecia com elas, o 
que ouviam, para onde olhavam, no que tocavam. 

AK – A relação do seu trabalho com a arquitetura é significativa. Em suas 
referências parece existir sempre uma co-habitação...

tG – Meu avô materno, Oswaldo Nazareth, tinha um grande amigo que era 
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arquiteto, o Alcides da Rocha Miranda, e eu convivi com a arquitetura 
moderna da casa projetada por ele para os meus avós, em teresópolis, 
e também com o medo de cruzar a copa à noite, com os panos de vidro 
cobertos pelas persianas, e com o jardim em diferentes níveis que re-
cebia constantemente novas mudas, coletadas pelo meu avô. Meu tio 
também era arquiteto, e eu pude acompanhar a construção da casa 
dos meus avós no Rio, assim como a da minha cama, com gavetas 
grandes, dentro das quais eu cabia. Esse lado tem a ver com a minha 
família, com os ambientes que frequentei, onde eu cresci, mas também 
tem um outro lado, o da minha imaginação, ainda criança. Me lembro 
de quando ia passar a noite na casa de alguém, que ficava imaginando 
como era a casa, como eu a arrumaria, até ter uma planta na cabeça. 
Penso que vem daí o texto que escrevi para o trabalho Desocupado, 
exposto no MAM/RJ em 2001, em que falo da questão do abrigo, da 
proteção que não é enclausuramento. Sempre tive o hábito de me em-
balar para dormir imaginando espaços assim, usando o cérebro como 
cobertor. Então voltamos ao mais importante, às questões do trabalho, 
que considera o espaço como matéria.

RENATO REzENDE – você usa muito o espelho como parte constituinte de 
suas obras. É um material muito curioso, e é raro um artista usá-lo bem, 
como você usa, já que o espelho é sempre um desdobramento, tanto 
espacial como temporal, virtual, ou um apelo ao Outro. Comente um 
pouco a presença do espelho na sua obra.

tG – Sempre trabalhei com o espelho de uma forma muito concreta, como 
reflexo do mundo, apenas isso, o que eu vou capturar aqui e vai estar na 
obra. O primeiro trabalho que fiz com espelho foi o Moldura parabólica, 
em 1992, que tinha um espelho convexo preso numa rede. Depois veio 
o Container, em 1993, uma forma orgânica circular em fita, quase como 
uma moldura, colada no chão e cheia de água no centro, que tem dois re-
flexos, um forte do espelho e outro fraquinho sobre a água em tensão su-
perficial. Daí veio o Raso, que é um tampo de mesa com um furo no centro 
e a peça correspondente a esse furo no chão, e novamente dois reflexos, 
um primeiro onde falta uma parte do nosso reflexo e outro com o nosso 
reflexo pequenininho, numa outra proporção devido à maior distância. En-
tão, quando eu fiz os trabalhos com as perfurações mais antropomórficas 
para o espetáculo Falam as partes do todo?, de 2003, voltei a eles.

Em 2002, participei da exposição Love’s House, naquele hotel na Joa-
quim Silva, na Lapa, onde cada artista ganhou um quarto. Meu traba-
lho partiu de dois projetos anteriores no MAM/RJ e no Rio Scenarium. 
Construí no centro do quarto uma divisória, como uma parede falsa, um 
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painel expositivo de museu, só que virado ao avesso, com o nome de 
Espaço em branco entre 4 paredes. Seu interior era emassado, lixado, 
pintado de branco, iluminado; podíamos observá-lo através de furos, e 
até colocar os braços lá dentro, sem entrar completamente, enquanto 
o espaço estranho, mais opaco, de MDF cru, normalmente desconhe-
cido, era habitado por nós, que nos encostávamos nas paredes sujas 
do quarto ao rodeá-lo.

A Dani Lima, logo que viu esse trabalho, me pediu emprestado para 
fazer uma performance no Panorama de dança, e gravamos um vídeo 
dessa performance. Depois criamos um outro espetáculo a partir do 
zero, ficamos uns nove meses trabalhando, de dezembro de 2002 a 
agosto de 2003. Foi um processo intenso: primeiro mostrei todo o meu 
trabalho, e ela e a companhia comentaram muito; daí começou um mo-
mento de criação coletiva. Era algo que eu nunca tinha vivido, aquela 
conversa toda e fazer o trabalho junto mesmo. tinham coisas totalmente 
minhas, e outras que eles iam me pedindo. Rolava uma negociação, 
tentativas, negações, aberturas. Lembro que num desses momentos 
eu levei um trabalho pronto, que era um espelho cortado para os bai-
larinos dançarem, mas aí a gente criou um sistema que o segurava em 
caso de quebra, criando uma proteção para minimizar o risco caso isso 
acontecesse. num dos ensaios, uma bailarina, a vivian Miller, chegou 
a quebrá-lo, mas depois que conheceu o limite do material isso nunca 
mais se repetiu. Teve um momento em que me pediram para refazê-lo 
em acrílico, mas eu não aceitei. Os bailarinos eram os únicos que o 
usavam, o público ficava de fora, olhando, por isso era importante um 
reflexo cristalino, era um espetáculo visual. 

num outro momento, na expectativa do uso de espelhos por parte do 
público, utilizei acrílico. Aí a distância já era outra.
um trabalho vai sempre me levando a outro, eles vão se desdobrando. 

RR – Como você sabe se o trabalho funcionou ou não? Qual é a experiência 
que quer transmitir? 

tG – Tem o tanto que você trabalha a fundo, as questões todas de maneira 
complexa, e espera ter alcançado um resultado, e tem o tanto que o 
trabalho te devolve, você absorve esse retorno e busca outras saídas 
ou incorpora aquela nova questão.

Eu sempre frequentei as minhas exposições. Mesmo quando não po-
dia, dava um jeito de ter um retorno, conversava com os guardiões de 
obra. A Musa, por exemplo, quando foi exposta no MAM/RJ, em 2001 
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e em 2011 [e também no MAM/SP e da Bahia, no Panorama da Arte 
Brasileira, 2001], ganhou uma bula de montagem/desmontagem, 
explicando como guardar, quando trocar. Ela é uma massa, um gel 
de alta viscosidade, que quando você toca, pega sua forma, mas isso 
só dura uns vinte segundos; ela sofre com o uso e pode perder as pro-
priedades que precisavam estar preservadas para o público tocá-la e 
ver o desaparecimento da impressão. Mas, ao mesmo tempo, a Musa 
não tinha uma prescrição de uso, não havia nada escrito sobre tocar ou 
não tocar. Eu acredito que o próprio trabalho indica essas coisas, e é 
óbvio que também há momentos em que as pessoas não se dão conta 
e aí vai ter alguém para dizer, “olha, esse não é para tocar”, ou sugerir 
que você toque. Eu sempre tive o cuidado de deixar esse espaço para 
que o público achasse a medida sozinho. Mas às vezes quem acha a 
medida é o guardião de obra, ou o setor educativo do museu, que vem 
com uma proposta. 

Também no MAM/RJ, em 2011, na exposição Placebo_01, tinha um ou-
tro trabalho exposto, Cálculos (2011), com impressões em porcelana; 
eram pequenas peças de porcelana impressas por partes do corpo de 
um lado e a palma da mão do outro. Apareceu um estudante que queria 
mexer nelas, talvez montar os pedaços, mas a ideia do trabalho não en-
volvia essa reconstituição, bastava saber que eram pedaços do corpo. 
O trabalho era aquele amontoado de peças. Ele me questionou, queria 
saber por que eu deixava tocar num trabalho como a Musa e nesse 
outro não. Daí eu expliquei que são diferentes: um é um congelamento 
de um gesto, enquanto o outro é a impossibilidade de uma pega – o se-
gundo nasce exatamente do que eu considero o problema do primeiro 
e eles conversam um com o outro.

Esse retorno sobre o trabalho também vem de várias conversas, as in-
formais, aquelas organizadas pelo núcleo educativo, aquelas entre o 
pessoal do meio. Por isso é tão importante a exposição – é um lugar de 
observação.

AK – Para criar Placebo, você foi entrevistar pessoas. O ouvir pessoas fez 
parte do corpo da obra. Fale mais sobre isso. 

tG – Isso me fez lembrar uma outra pergunta que me fizeram antes, quan-
do expus os trabalhos com os orifícios. Perguntaram se a escala era 
minha, e eu respondi que não me colocava como padrão, que os furos 
eram distribuídos em diferentes alturas, às vezes em diferentes escalas 
também, procurando ter uma abrangência para que diferentes pessoas 
se identificassem com algumas delas.
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Os trabalhos com áudio do Wrap e do Desocupado têm descrições de 
espaços, mas todas essas descrições têm poucos dados, não possuem 
escala, materialidade, dimensões – cada pessoa pode imaginar esses 
espaços de diferentes maneiras. não estou ali reproduzindo um espa-
ço; o trabalho funciona como um catalisador: ele está posicionado num 
determinado ambiente, em relação a outros objetos que vão me afetar 
de certa maneira, enquanto o áudio vai requisitar a minha memória.

Quando comecei o trabalho Placebo, concluí que eu não queria apenas 
contar minhas histórias, ficar me ouvindo; eu preciso do outro – é mais 
interessante. Sempre tive um prazer enorme em contar histórias de sen-
sações extremas sobre o corpo, mas não iria aguentar me repetir, então 
veio essa curiosidade de ouvir outras pessoas. Não sabia quem eu iria 
entrevistar, fui descobrindo pessoas e suas histórias, que eu não sabia 
quais eram, nem como seria a minha escuta. Fui juntando os elementos, 
criando linhas, como se fossem cortes, cenas, instrumentos, e fui sepa-
rando e nomeando por assuntos: o que era nonsense, o que era uma 
ideia sobre “meu corpo”, sentidos, o que era dor, intensidade, sintomas, 
procedimentos, fala, espaço, som ambiente. Outra linha foi o tempo, e 
essa ficou gigantesca. tinha uma certa variação, mas nas duas entre-
vistas que finalizei, chegamos à conclusão que eram dodecafônicas...
Eram depoimentos íntimos, sinceros, que falavam de uma situação de 
fragilidade, mas traziam uma certeza e uma força junto. Rolou um cui-
dado, fiquei com dedos para mexer no material. Não gostaria de repetir 
a história, nem expor a dor crua, daí teve a escolha de uma linha que 
tinha surgido com peso, um tema que era simultaneamente subjetivo e 
mais abstrato: o tempo.

Já experimentando o objeto, também tive um entendimento quanto à 
importância da pergunta sobre quanto tempo eu aguentaria ouvir essa 
fala. Não se trata de um discurso linear; ela é toda fragmentada e ainda 
tinha essa relação da força necessária para ouvir, um ouvir diferente, 
não um ouvir em que você é invadido por um som, mas para o qual é 
preciso sintonizar num outro canal, achar uma maneira que não é atra-
vés das ondas vindas de fora, vibrando no tímpano, mas pela reverbe-
ração do dispositivo no seu osso.

RR – Gostaria de ouvir mais sobre esta questão que parece tão importante 
para você: o corpo. O corpo na sua obra parece fugidio, fragmentado, 
em superfícies planas especuladas por espelhos, materiais frequente-
mente frios. Que sujeito é esse que habita esse corpo, esses orifícios? 

tG – A ideia é apresentar esses vazios tencionando-os. É como se houvesse 
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uma ausência presente nos objetos, nas indicações de espaços que 
podem ser habitados, podendo ser revertida pela presença e pela 
vivência de quem está ali, de quem entra no trabalho. É uma maneira 
de requisitar o corpo que chegou ali, o corpo do visitante. 

O Espaço em branco entre 4 paredes, quando foi remontado em 2011 
no MAM/RJ, na exposição Placebo_01, ficou no único espaço apertado, 
conforme pede o seu projeto original, num espaço de corredor, no tér-
reo, entre os banheiros masculino e feminino e o pano de vidro que dá 
para o jardim, configurando um não-lugar no museu. Existe aí uma coisa 
importante, esse entendimento do espaço que não é só visual, mas uma 
questão da propriocepção, o mesmo sentido requisitado pelo trabalho. 
Esse trabalho tem isso: ao colocar a mão ou o braço num orifício, não vê 
mais o que está fazendo, perde o controle visual desse gesto; na hora 
em que está com o braço lá, pode até se relacionar através do tato com 
alguém do outro lado, mas não tem mais como ver.

Em certa ocasião, num Encontro Multissensorial do núcleo Experimen-
tal de Educação e Arte do MAM/RJ, em que ocorre a participação 
do pessoal do Benjamin Constant, uma moça cega contou que ao se 
aproximar do trabalho tinha se sentido como se fosse uma bailarina 
que fica numa perna só. Foi curioso me dar conta de que tinha feito o 
trabalho sempre pensando na questão de bloquear a visualidade, mas 
não tinha pensado no que seria partir dessa impossibilidade. O retorno 
do trabalho, através de sua exposição, trouxe essa frase que me abriu 
mais uma possibilidade.

AK – Uma coisa que eu senti em contato com o seu trabalho é que, embora 
possa parecer, ele não fala apenas sobre a questão da fragmentação 
do corpo. Para mim, o importante na sua obra foi a possibilidade de no-
vas organizações dos sentidos. Mas esse outro lugar não é metafórico, 
não é teórico, é outro lugar mesmo. Então seu trabalho funda um novo 
espaço na corporalidade, desdobra essa corporalidade...

tG – Sim, há uma fragmentação através de um sentido para um sentimento de 
totalidade por outro, e há também o corte para uma duplicação, como no 
caso dos espelhos, por exemplo, em que várias combinações são possí-
veis. Mas o que é mais importante é que existe aquele momento em que 
você é observador e aquele momento em que você não está mais vendo, 
e sim atuando com a sua propriocepção – existe a possibilidade de troca 
de lugar, o deslocamento de um lugar para outro. 

Tenho uns objetos mais antigos que se chamam Ferramentas. É uma 
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série de pequenos objetos feitos a partir de círculos de metal dobrados 
e torcidos; eles acionam um certo automatismo nosso que é quebrado 
ao ser confrontado com a forma fechada e sem utilidade, que é apenas 
construção. 

O meu primeiro trabalho com áudio, Wrap, é um gravador embrulhado 
numa fita de silicone, com fones. Ele também aciona uma aproximação 
que parece nos levar a uma imersão no objeto, num movimento de aus-
culta, mas que é expandida pela infiltração do som ambiente, através 
de um microfone, e o som ao vivo é mixado com o áudio pré-gravado.

AK – voltando ao Placebo, me chamou a atenção quando você falou sobre 
as narrativas íntimas, porque o que a gente vê no movimento artístico 
e literário é uma exploração muito sem pudores desse íntimo alheio, 
uma exposição enorme. Como espectadora do seu trabalho, eu já tinha 
percebido um deslocamento radical dessa noção de íntimo. Você faz 
um crivo diferencial disso: o íntimo, o interior, tudo está ali, posto, mas 
de um outro lugar, deslocado...

tG – Mesmo antes, nos trabalhos mais antigos, eu já tinha interesse numa 
certa interioridade e numa invisibilidade, que se espalhava pelo am-
biente. Nos primeiros trabalhos com áudio, estudando as questões li-
gadas ao corpo, eu também tratava de espaços internos, não visíveis, 
buscando uma descrição fugidia deles, talvez mais ligada numa ques-
tão narcísica e depois na relação direta com espaços arquitetônicos.
no Placebo, ao começar as entrevistas, eu não sabia com o que iria me 
deparar, não sabia o que viria pela frente, não sabia se poderia usar os 
depoimentos, nem como os usaria. Foi só na escuta e na edição que 
fui percebendo que o trabalho envolve o outro que fala e o outro que 
ouve, e que eu poderia criar uma ligação usando essa linha mais sutil, 
através de um corte ao mesmo tempo subjetivo e abstrato, para colocar 
em contato algo tão vivo, carregado na fala de um e experimentado na 
saliva do outro.
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tatiana grinBerg - plaCeBo 2011 - foto viCente de mello
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DO MESMO MODO COMO QUEIMA O FOGO
OU DA EXPERIêNCIA COMO UM SABER QUE NãO SE SABE

Cláudio oliveira - PARA RENATO REzENDE 

um dos mais antigos textos filosóficos sobre a noção de experiência 
encontra-se no primeiro capítulo do Livro I da Metafísica de Aristóteles. 
Seguindo a proposta de Giorgio Agamben de que só o passado pode 
nos dar hoje uma chave para o futuro, talvez não seja impróprio partir 
das especulações aristotélicas sobre a experiência para pensar a arte 
contemporânea. A ideia arqueológica aqui em jogo é a de “regredir no 
próprio percurso até o ponto em que alguma coisa permaneceu obscu-
ra e não tematizada”.1 A meu ver, há algo de não tematizado e obscuro 
nas reflexões de Aristóteles sobre a experiência, e é precisamente isso 
que pode nos dar alguma luz sobre a situação da arte contemporânea, 
na medida em que, como nos lembra ainda Agamben, “contemporâneo 
é aquele que recebe em plena cara o facho de trevas que provém do 
seu tempo”.2

Para Aristóteles, a experiência é um saber, e nessa gênese do saber 
que ele tenta descrever no primeiro capítulo do Livro I da Metafísica, a 
experiência (empeiría) encontra-se numa linha progressiva que parte 
das sensações e das recordações, passa pela experiência, e chega 
até a técnica (aí incluída a arte) e a ciência. Trata-se de uma esca-
la genética, mas também hierárquica. O saber vai se tornando cada 
vez mais saber nesse processo. As sensações representariam o nível 
mais baixo do saber, compartilhado com os animais, e a ciência seria 
o nível mais alto, alcançado apenas por alguns homens. Determina-
dos animais, além das sensações, vivem com imagens (phantasíai) e 
memórias (mnêmai), participando pouco da experiência. O gênero hu-
mano, no entanto, vive com técnicas (tékhnai) e raciocínios (logismoí). 
A experiência parece ser exatamente o elemento que faz a passagem 
entre um gênero e outro.

Esse é um primeiro desenho que irá se aprofundar aos poucos ao longo 
do texto, mas já define que a experiência, para Aristóteles, marca um certo 

1 agamBen, Giorgio. Signatura Rerum: sul metodo. Turim: Bollati Boringhieri, 2008, p. 8.
2 agamBen, Giorgio. Che cos’è il contemporaneo? Roma: Nottetempo, 2008, p. 15.
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limite entre o animal e o humano. Sua compreensão de que os animais 
participam pouco da experiência (empeiríasdèmetékheimikrón) lembra, 
de algum modo, a famosa afirmação de Heidegger de que os animais 
são pobres de mundo. Mas aqui seria interessante pensar que a expe-
riência traz de algum modo um certo ponto de interseção entre animal 
e humano, mas também entre sensação, imagem e memória, de um 
lado, e técnica (aí incluída a arte) e ciência, de outro. Ela é algo que 
não pertence propriamente a nenhum dos dois lados, localizando-se 
exatamente na fronteira entre eles, ora empurrada mais para o primeiro, 
ora mais para o segundo, permitindo, ao mesmo tempo, que ambos 
os campos se separem, mas também se encontrem, se conectem, 
travem contato. A experiência seria então um certo ponto de encon-
tro e de desencontro entre a sensação, a imagem e a memória, de um 
lado, e o pensamento e a linguagem, de outro. O que me interessaria 
aqui seria precisamente pensar esse lugar ou esse não lugar, já que o 
próprio Aristóteles tem certa dificuldade em localizar a experiência.

Isso é algo que fica claro nas frases a seguir (980b28-981a2),3 quando ele 
diz, ao mesmo tempo, na mesma passagem, que “a experiência nasce, 
para os homens, da memória, pois muitas memórias da mesma coisa re-
alizam a possibilidade de uma única experiência”, para imediatamente a 
seguir afirmar que “a experiência parece ser mais ou menos semelhante 
à técnica e à ciência, e a ciência e a técnica chegam aos homens através 
da experiência”. Entre a memória e a arte, entre a sensação e a ciência, 
a experiência surge da memória, mas a técnica e a ciência surgem da 
experiência. E se a experiência é mais parecida com a técnica do que 
com a memória é porque, como ele afirma, lembrando uma sentença de 
Polo, discípulo de Górgias, “a experiência gerou a técnica, a inexperiência 
(apeiría), o acaso (týkhe)” (981a4). Há aqui uma informação que deveria 
ser avaliada: a oposição entre técnica e acaso. Talvez seja perfeitamente 
legítimo pensar na experiência como uma certa articulação entre técnica 
e acaso. A ideia foi desenvolvida numa exposição recente do artista sul-
africano William Kentridge, no Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro, 
chamada precisamente Fortuna, palavra que, em português, tem ao mes-
mo tempo o sentido de acaso, sorte e riqueza. Como afirma a curadora 
da exposição, Lilian Tone, num vídeo realizado pelo IMS (http://www.you-
tube.com/watch?v=LdpsxH68oK0&feature=share), a fortuna seria para 
Kentridge “algo como entre a possibilidade e a predeterminação, quer 
dizer, sobre você levemente direcionar o acaso, levemente direcionar o 
que é fortuito”. Nesse sentido, a arte contemporânea permitiria uma outra 

3 ARISTÓTELES. Metafísica. Edición trilingüe por Valentín García Yebra. Madri: Gredos, 1990. 
todas as referências seguintes remetem a essa edição.
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relação entre experiência e inexperiência, técnica e acaso, em que as 
direções que levam de uma a outra poderiam mudar permanentemente.

De qualquer modo, nesse primeiro momento da Metafísica de Aristóte-
les, o interessante é marcar que a experiência surge como um espaço 
de transição. nesse primeiro momento, a transição se dá do animal 
para o humano, da sensação para a ciência, da imagem para a lingua-
gem, do acaso para a técnica, mas nada impede, como iremos ver, que 
ela se dê na direção contrária.

Explorando a direção da sensação para a ciência, Aristóteles continua 
sua descrição da gênese da técnica (aí incluída a arte) a partir da expe-
riência, dizendo que “a técnica surge quando de muitas reflexões sobre 
a experiência nasce uma única compreensão universal dos casos se-
melhantes” (981a5-7). A passagem da experiência para a técnica im-
plicaria então uma passagem do singular ao universal através de uma 
reflexão, e a experiência marcaria exatamente esse ponto de transi-
ção entre ambos. Contudo, Aristóteles adverte que “em relação ao agir 
(pròstòpráttein), a técnica não parece diferir em nada da experiência, 
tendo inclusive os experientes mais sucesso do que aqueles que têm 
apenas um discurso (lógos) [teórico] sem a experiência”. A causa disso 
é que, segundo Aristóteles – e esse talvez seja o elemento que mais me 
interessaria aqui –, “a experiência é um conhecimento das coisas sin-
gulares, e a técnica, das universais” (981a15-16) e “toda ação (prâxis) 
e gênese (génesis) são acerca das coisas singulares” (17). 

A experiência, portanto, é sempre experiência de algo singular; ela não 
permite universalizações. É somente uma reflexão sobre ela que pode 
nos levar a uma universalização técnica. Nesse sentido, embora ele 
tenha dito que a experiência é “mais ou menos semelhante à técnica e 
à ciência”, por este aspecto, ela se aproxima mais das sensações, na 
medida em que “estas são os conhecimentos mais autorizados das coi-
sas singulares” (981b11). Entre a sensação e a ciência, a experiência 
marcaria um ponto de indeterminação do saber, que ora se aproximaria 
da técnica, com seu movimento de universalização, ora se aproximaria 
da sensação, com seu impulso para a singularidade.

Minha tese é de que a experiência é precisamente esse ponto de in-
determinação entre o singular e o universal, entre o sensível e o in-
teligível, entre o prático e o teórico, entre a imagem e a linguagem, 
entre a técnica e o acaso, e isso talvez traga consequências para uma 
reflexão sobre a arte contemporânea. Por isso, é o próprio estatuto da 
experiência como saber que está em jogo no Livro I da Metafísica de 
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Aristóteles. Para usar seu vocabulário, poderíamos dizer que a expe-
riência é um saber (phrónesis), mas não é uma sabedoria (sophía). 
E qual é o estatuto desse saber? É o daqueles que não sabem o que 
sabem. Por isso, Aristóteles acredita que “o saber (eidénai) e o enten-
der (epaïein) pertencem mais à técnica (tékhne) do que à experiência 
e considera mais sábios os técnicos (tekhnítai) do que os experientes 
(émpeiroi)” (981a24-26). Segundo ele, a razão para pensar assim é 
que os experientes “sabem que”, mas não “sabem por quê”. A téc-
nica, ao contrário, se propõe saber o porquê. A experiência, nesse 
sentido, é como as sensações, que “não dizem o porquê de nada, 
por exemplo, não dizem por que o fogo é quente, mas apenas que 
é quente” (981b12-13). Por isso, nenhuma das sensações pode ser 
considerada uma sabedoria (sophía). É precisamente nisso que a 
experiência se aproxima delas, pois como diz Aristóteles, um pouco 
antes, “os experientes sabem o ‘que’ (tòhóti), mas não o ‘porquê’ (di-
óti)”. Os experientes seriam, nesse sentido, como alguns dos seres 
inanimados (tônapsýkhon), “que fazem, mas fazem sem saber o que 
fazem (poieîmén, oukeidótadèpoieîhàpoieî )” (981b2-3). Do mesmo 
modo como queima o fogo (hoîonkaíeitòpûr).

A experiência seria um saber invadido pelo não saber. Um saber que 
não se sabe, para usar uma formulação de Lacan sobre o inconsciente. 
Num tempo como o nosso, que vive a tirania do saber, a arte contem-
porânea talvez seja uma ocasião para nos reencontrarmos com o não 
saber constitutivo de nossa humanidade, do mesmo modo como o es-
quecimento pode nos trazer uma notícia acerca do fundo oco sobre o 
qual se funda toda memória.
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“ESQUECER A MãO”: POTêNCIAS DO ABANDONO EM 
DUCHAMP E BECKETT1 
3 PARAGENS PADRãO2 (1913-1914) / DE UMA OBRA ABANDONADA (1957)

guillaume gesvret

O abandono é um gesto violento ou ínfimo que nem sempre deixa rastros 
na sua passagem e não constitui necessariamente “obra”. Ele implica 
um desânimo ou um alívio antes da queda definitiva ou do novo come-
ço. Entre pausa e continuidade, atividade e passividade, o abandono 
é necessário a toda aprendizagem: começar abandonando é a própria 
condição da experiência no sentido primeiro do termo (do latim experiri, 
“experimentar”). Paradoxalmente, à força de tentativas fracassadas, o 
gesto do abandono cria a capacidade de alcançar “a ampliação do co-
nhecimento, do saber e das aptidões”, que é o objetivo do experimento 
de acordo com o dicionário Le Petit Robert.

Ora, a criação artística no século XX terá antes feito a experiência de 
um não saber e de uma inaptidão do que de um domínio racional e 
positivo. Portanto, ela inventou menos formas definitivas do que proces-
sos de mudança e de questionamento que buscam assumir a parte de 
não saber no saber, da insensatez na razão, de informe na forma, de 
invisível no visível.

A aproximação de Beckett e Duchamp permite evocar a importância pa-
radoxal do abandono em experiências limítrofes de criação.3 Ao fazer dia-
logar duas de suas obras, trata-se de situar a experiência do abandono 
na passagem do passivo para o ativo, da prova do afeto ao pôr a prova4 
de qualquer representação. Uma passagem, ou uma transmutação, da 
experiência negativa e afetada, desconsiderando qualquer pretensão ao 

1 Tradução de Alexandre Rosa (doutorando em Literatura Francesa pela UFRJ e pela Aix-
Marseille-Université). Revisão de Marcelo Jacques de Moraes (UFRJ).
2 Título original: 3 Stoppages étalon. (n. do t.)
3 A aproximação já foi proposta, entre outros, por: Kristeva, Julia. “O Pai, o amor, o exílio”. 
In: Les Cahiers de l’Herne. Paris: L’Herne/Fayard, 1976-1997, pp. 246-252; KnoWlson, Ja-
mes. Beckett. Arles: Actes Sud, 1999, pp. 379, 392, 410; Jamoussi, Lassaad. Le pictural dans 
l’oeuvre de Beckett. Pessac: Presses Universitaires de Bordeaux, 2006, p. 62; e vilar, Pierre. 
“Duchamp”. In: Dictionnaire Beckett. Paris: Honoré Champion, 2011, pp. 365-368.
4 No original, “mise à l’épreuve”. (N. do T.)
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saber pleno de um sujeito centrado (evocada por Bataille e Blanchot, entre 
outros), em direção à experimentação fora de si, nas escritas e práticas 
ditas “experimentais”, dessa lacuna aberta diretamente sobre o sujeito.

O abandono entre vida e obra

Duchamp, como se sabe, abandonou a pintura propriamente dita pelo 
ready-made depois de ter hesitado entre o cubismo e o futurismo, por 
exemplo, em seu Nu descendo a escada,5 exposto no Armory Show de 
Nova York em 1913. A partir de uma resposta de Duchamp a Denis de 
Rougemont (“O que é um gênio? – A impossibilidade do ferro”6), Thierry 
de Duve evoca esse abandono melancólico do ofício de pintor para 
interpretar seu movimento paradoxalmente aberto.7

Duchamp abandona de fato o ofício de pintor para retornar a ele de outra 
forma.8 Os ready-made e em seguida o Grande vidro9 (ele próprio aban-
donado em 1923) serão testemunhos de uma abertura em direção a uma 
pintura por vir, sem pintura e quase sem pintor. A impossibilidade do “fazer” 
concentra, portanto, potencialidades novas: para Duchamp, o possível é 
“um ‘mordaz’ físico (gênero cáustico) fazendo arder qualquer estética”.10

Em Beckett, o abandono e a melancolia se articulam certamente de forma 
ainda mais manifesta. Em um primeiro momento, o exílio o fez deixar sua 
Irlanda natal. O abandono ainda é o da sua língua materna pela francesa, 
porém uma vez mais para melhor a ela retornar, na tensão bilíngue de uma 
autotradução que desdobra a obra pelo interior, abrindo-a a virtualidades 
imprevisíveis. Ainda mais fundamentalmente, a famosa visão do “píer” de 
1946, mencionada de modo lírico em A última gravação de Krapp,11 
designa o momento no qual Beckett decidiu privilegiar “a obscuridade 
[que ele] sempre se obstinou a recalcar”, tendo como pano de fundo 

5 Título original: Nu descendant un escalier. (n. do t.)
6 De acordo com uma série de perguntas e respostas escritas ao mesmo tempo, conferir Denis de 
Rougemont, “Marcel Duchamp, mine de rien” (1945). Preuves, no 204, fevereiro de 1968, p. 45.
7 de duve, Thierry. Résonances du readymade. Nîmes: Jacqueline Chambon, 1998, p. 147.
8 Thierry de Duve estudou esse abandono do ofício [de pintor] em outras obras, como Nomi-
nalisme pictural. Paris: Les Éditions de Minuit, pp. 159-173 e 252-273. Como perspectiva dife-
rente, Georges Didi-Huberman opõe a essa ideia de abandono do ofício [de pintor] o privilégio 
concedido por Duchamp ao fazer artesanal que resulta em uma “abertura do campo técnico 
do ofício de artista” e “multiplicar o ofício”. Conferir La ressemblance par contact. Archéologie, 
anachronisme et modernité de l’empreinte. Paris: Les Éditions de Minuit, 2008, p. 214.
9 Título original: Grand Verre. (n. do t.)
10 duChamp, Marcel. Duchamp du signe. Écrits. Paris: Flammarion, 1994, p. 104.
11 Título original: La dernière bande. (n. do t.)
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a tempestade irlandesa.12 Esse abandono diz respeito, em particular, à 
erudição joyciana e aos traços de sua onipotência ainda presentes nos 
primeiros romances. De um bloqueio (impotente) ao outro (criativo), Be-
ckett escolheu escrever a impotência e a vitalidade paradoxal de sujeitos 
esgotados, especialmente a partir da trilogia do pós-guerra (Molloy, Malo-
ne morre e O inominável) ou ainda em Esperando Godot (1952). Menos 
ligada a uma emancipação definitiva do que a uma reavaliação contínua 
dos seus princípios, a escrita de Beckett busca novos espaços, impondo 
continuamente a si mesma novas bifurcações.

Para especificar essa relação do gesto criador com o abandono, colo-
quemos em diálogo dois exemplos singulares extraídos de cada uma 
das duas obras.

Beckett: uma obra (não realmente) abandonada

Em 1957, De uma obra abandonada marca para Beckett um desses 
momentos de hesitação no qual se encena a transformação de sua es-
crita. Nesse texto curto lê-se a tentativa de um narrador “velho e fraco” 
de contar um passeio no campo tendo como ponto de partida a casa 
materna. Mas essa narrativa, como o próprio caminhar, se interrompe:

Logo o céu ia escurecer e a chuva ia cair, cair o tempo 
todo, o dia inteiro, até a noite. Depois novamente azul e 
sol por um segundo, e então, noite. Sentindo tudo isso, o 
como o dia seria violento, parei e dei meia-volta.13 

Aqui encontramos os elementos já conhecidos de uma escrita que com-
bina afetos suaves ou violentos (“choro de felicidade”) com ironia refle-
xiva (“há um vício em algum lugar”14), sobrevivência laboriosa (“Como 
eu pude aguentar um dia a mais?”15) e liberação repentina (“Não, tudo 
em mim era lento, e de repente bumba, raio, impulso, fora do foro”16).

12 “Essa noite memorável de março, no final do píer, uma rajada, eu nunca vou esquecer, 
quando tudo ficou claro. A visão, enfim. [...] indestrutível combinação até o último suspiro da 
tempestade e da noite, com a luz do entendimento e do fogo”. La dernière bande de Samuel 
Beckett. Paris: Les Éditions de Minuit, 1959, pp. 22-23.
13 BeCKett, Samuel. D’un ouvrage abandonné. In: Têtes-mortes. Paris: Les Éditions de Minuit, 
1966, p. 9.
14 Ibid., p. 21.
15 Ibid., p. 20.
16 Ibid., p. 15.
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Esse texto já foi definido como decisivo.17 O abandono em questão 
se aplicaria também a um tipo de escrita mais específico, a escrita 
da voz que fala em primeira pessoa nas primeiras narrativas em pro-
sa, gradualmente abandonadas por Beckett. A progressão se fazia por meio 
de correções reflexivas em uma evolução ainda linear: “Eu tenho o que falar, 
não tendo nada a dizer, nada além da fala dos outros”, declara, por exemplo, 
o narrador de O inominável. Trata-se, para Beckett, de abandonar a 
metáfora do caminho como linha de escrita, aqui ainda parcialmente 
operante nas deambulações imaginárias do personagem, para subs-
tituí-lo por outro modelo: o da clausura circular, que irá, de fato, determi-
nar pouco a pouco os lugares representados (por exemplo, a rotunda-crânio 
de Imaginação morte imaginem ou o cilindro de Despovoador) e o retorno 
“giratório” e quase-autônomo de segmentos de frases combinados entre si. 
O curto texto Sem (1969) dá um bom exemplo: “corpo pequeno peque-
no bloco coração batendo acinzentado cinzas sozinho em pé.”18

De uma obra abandonada já anunciava esses textos breves de língua 
compactada e elíptica: “bonita manhã fresca, clara cedo demais como 
quase sempre [...] Depois novamente azul e sol um segundo, e então, 
noite.”19 Uma circularidade de estilo que Beckett talvez já tivesse em 
mente ao escrever Watt (1941-1948), no qual uma das raras referências 
a Duchamp em sua obra compreende justamente um quadro composto 
de círculos pendurado em um prego dando a ilusão de um movimento 
de rotação que lembra as figuras circulares e móveis de Anémic Ciné-
ma, de 1926, ou dos Rotorelevos,20 de 1935.21

De uma obra abandonada “não remete tanto a uma obra abandonada e 
deixada para trás quanto a um livro ou um lugar por vir para o qual ainda 
não se encontrou o caminho”.22 Como acontece em Duchamp, o impossí-
vel é um motor, e a meia-volta um meio de ir adiante. O abandono permite, 

17 Remeto à análise esclarecedora de D’un ouvrage abandonné de Eric Wessler em La 
littérature face à elle-même. L’écriture spéculaire de Samuel Beckett. Amsterdã/Nova York: 
Rodopi, 2009, pp. 271-300.
18 Remeto à análise esclarecedora de D’un ouvrage abandonné de Eric Wessler em La lit-
térature face à elle-même. L’écriture spéculaire de Samuel Beckett. Amsterdã/Nova York: 
Rodopi, 2009, pp. 271-300.
19 Sans (1969). In: Têtes-mortes, op. cit., p. 77.
20 Título original: Rotoreliefs. (n. do t.)
21 “E ele se perguntava o que o artista quis representar (Watt não entendia de pintura), um cír-
culo e seu centro em busca um do outro, ou um círculo e seu centro em busca de um centro 
e de um círculo, respectivamente, ou um círculo e seu centro em busca de seu centro e de 
um círculo, respectivamente, [...]”. Watt. Paris: Les Éditions de Minuit, 1952, p. 133. Conferir 
hipóteses e análises de Pierre Vilar, op. cit., pp. 366-367 e Lassaad Jamoussi, op. cit., p. 62.
22 Wessler, Eric. Op. cit., p. 275.
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portanto, começar de novo para melhor “morder” o possível, ou, em termos 
beckettianos, fazê-lo “fracassar melhor”23 em seu próprio esgotamento.

Duchamp: a arte de (não) largar (realmente)

Evocando com Pierre Cabanne a gênese dos 3 Stoppages étalon, que são em 
primeiro lugar um “quadro” antes de se tornarem seu “ready-made favorito”24, 
Duchamp define assim a ideia mestra que conduziu seu desejo de “fazer 
coisas”:

Associar a ideia de um fio horizontal de um metro de compri-
mento caindo de uma altura de um metro em plano horizontal 
à sua própria deformação, à sua própria vontade. Isso me 
divertiu. É sempre a ideia de “diversão” que me decidia fazer  
as coisas, e a repeti-las três vezes... três experiências, a for-
ma é um pouco diferente para cada uma.25 

Da experiência biográfica (o abandono da pintura) à experimentação de 
um simples gesto, constatamos como o abandono torna-se ironicamente 
sinônimo de uma queda criativa. Nesse divertido abandono, trata-se literal-
mente de “deixar cair/ abandonar”,26 mas para melhor “transformar nossa 
ideia da medida”.27 Fazer da reinvenção de uma medida o desafio de uma 
obra relacionada com a queda não deixa de lembrar Beckett, por uma outra 
inesperada conexão. Pensa-se, por exemplo, na maneira como a “queda 
de passos”, em uma peça como Passos,28 também se torna uma conquis-
ta surpreendentemente positiva, finalmente desejante. Os nove passos de 
May no palco estabelecem sua própria medida de espaço, imanente aos 
passos “caídos” (mas que fazem ficar em pé), sem mais qualquer refe-
rência externa. “Preciso da queda dos passos, por mais fraca que seja”,29 
enuncia May, interrompendo-se no palco antes de recomeçar. Da mesma 
forma em Duchamp, a queda dos metros padrão permitiria teoricamente 
elevar prédios na nova escala desse “metro diminuído”30 e estabelecer a 
medida positiva das grandezas correspondentes.

23 Cap au pire (Worstward Ho, 1983). Paris: Les Éditions de Minuit, 1991, p. 8.
24 Art News, dezembro de 1968, p. 62.
25 CaBanne, Pierre. Entretiens avec Marcel Duchamp. Paris: Pierre Belfond, 1967, pp. 81-82.
26 No original, “laisser tomber”. (N. do T.)
27 didi-huBerman, Georges. Op. cit., p. 273.
28 no original em inglês, Footfalls. (n. do t.)
29 Pas (Footfalls, 1976). Paris: Les Éditions de Minuit, 1978, p. 12.
30 duChamp, Marcel. Duchamp du signe, op. cit., p. 36.
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Ora, a divertida negligência que consiste em deixar cair três fios sobre três 
bandas de telas remete para Duchamp a um trabalho de preparação da 
maior seriedade. Ele se interessa, para melhor servir-se delas, pela física 
de Poincaré,31 pela geometria não euclidiana – para a qual uma linha reta 
não é necessariamente o caminho mais curto entre dois pontos –, mas 
também pela teoria pictórica mais clássica. Sabe-se que Duchamp pas-
sou longas horas na biblioteca Sainte-Geneviève, lendo detalhadamen-
te tratados de perspectiva: Alberti e sua janela aberta para o mundo, ou 
Leonardo da Vinci e sua definição técnica da perspectiva como “parede 
de vidro” que determinará em parte a escolha de um suporte não pictó-
rico para o Grande Vidro (ou A noiva despida pelos seus celibatários, 
mesmo32). Novamente, Duchamp compreende literalmente a expressão 
de Leonardo da Vinci, como sendo aquela que define alhures a pintura 
como cosa mentale. À força de fidelidade, tal “reabilitação da perspecti-
va” vem trair (no duplo sentido de alterar e de revelar) os fundamentos da 
representação clássica.33

“esquecer a mão” / “fora do foro” 

Ao colocarem, assim, em jogo o abandono, Beckett e Duchamp se encon-
tram em torno de uma busca comum. Em um poema de juventude, Beckett 
invoca uma “música da indiferença” ligada a uma “avalanche de amores”, na 
qual caem silenciosamente as palavras.34 Por sua vez, Duchamp sugere em 
uma nota da Caixa verde,35 de 1934, o ideal de uma “beleza de indiferença”36 
fora de qualquer julgamento de gosto, bom ou mau. A indiferença 

31 Em relação às propriedades espaciais de um continuum “isentas de qualquer ideia de 
medida” nas topologias de Riemann e Betti, Poincaré afirma que “[esses teoremas], portanto, 
têm a particularidade de que permaneceriam verdadeiros se as figuras fossem copiadas por 
um desenhista inábil que alterasse grosseiramente todas as proporções e substituísse todas 
as linhas retas por outras mais ou menos sinuosas”. poinCaré, Henri. La valeur de la science. 
Paris: Flammarion, 1970, p. 59, citado por Molderings Herbert, op. cit., p. 97.
32 Título original: La Mariée mise à nu par ses célibataires, même. (n. do t.)
33 Quanto ao Grand Verre, particularmente: “A perspectiva era muito importante. O Grand 
Verre é uma reabilitação da perspectiva que tinha sido completamente ignorada, menos-
prezada. [...] A perspectiva para mim tornou-se absolutamente científica. Já não era uma 
perspectiva realista, ilusionista, mas uma perspectiva matemática, científica [...] com base na 
teoria das dimensões”. CaBanne, Pierre. Op. cit., p. 65. 
34 Conferir “Musique de l’indifférence...” (1937-1939), publicado em Les Temps Modernes, vol. 
2, no 14, novembro de 1946, republicado em Poèmes, op. cit., p. 12. Esse texto contém um en-
cadeamento de substantivos sem artigos representativo do estilo de Beckett trinta anos mais 
tarde: “Música da indiferença / coração tempo ar fogo areia / do silêncio avalanche de amores 
/ encobre suas vozes e que / eu não possa mais ouvir / me calar” (sublinhado por mim).
35 Título original: Boîte verte. (n. do t.)
36 Duchamp du signe, op. cit., p. 46.
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expressa aqui a necessidade de uma retirada, de um suspense, mas que 
implica uma nova “música” ou uma nova “beleza”. Trata-se de abandonar os 
lugares para melhor retornar a eles, fluxo e refluxo, “imaginação não morta, 
sim, bom, imaginação morta, imaginem”.37 Para Duchamp, “a intenção era 
esquecer a mão”38 numa retirada do gesto sem outra intenção que não a 
própria retirada, sem pathos nem afetação. O abandono se entende então 
também como “negligência feliz” (Littré) que encontraria sua inesperada fun-
ção em uma representação não projetiva, não figurativa e não reflexiva.

Nesses dois exemplos de obras “abandonadas” e, de maneira mais 
geral em Beckett e em Duchamp, a experiência passa, portanto, para 
fora, a distância da mão ou “fora do foro”, como diz o narrador De uma 
obra abandonada – entendamos esse “foro” como tribunal íntimo do 
“eu interior”, do aprisionamento do forte da interioridade psicológica, o 
buraco (perfurado) no qual se enterra o eu narcísico, ou então a inten-
cionalidade reflexiva de um para-si (for em inglês). 

Esquecer a mão não é, portanto, esquecer o gesto, por exemplo, aquele 
do uso de ferramentas matemáticas, pseudocientíficas ou artesanais. A 
representação persiste nessa distância entre a obra pseudoautônoma 
e a mão do criador, mesmo quando essa autonomia supõe um trabalho 
paciente da mão que escreve ou que dispõe o ready-made (mais ou 
menos “ajudado”, como afirma Duchamp39).

Dessa forma, continuando a fazer obra, o abandono abre paradoxal-
mente o espaço de outros lugares e de outros gestos, aquém da res-
ponsabilidade narcísica do autor e do fantasma da objetividade pura. 
Seria preciso insistir, enfim, nessa incrível capacidade de estímulo con-
tida em práticas tão paradoxalmente mínimas e variadas. Em diálogo 
com as práticas mais contemporâneas, por exemplo, a da montagem 
diferencial em que cada obra é considerada como retransmissão de 
uma outra, o abandono não significa, pois, aqui, o fim da arte, mas a 
abertura de um possível recomeço: na direção de pôr em devir as re-
ferências impostas, como em direção a um lugar “para terminar ainda”, 
entre dois abandonos.

37 Imagination morte imaginez. In: Têtes-mortes, op. cit., p. 51.
38 CaBanne, Pierre. Op. cit., pp. 81-82.
39 “Uma vez que os tubos de tinta usados pelo artista são industriais e prontos para uso, 
devemos concluir que todas as pinturas do mundo são ready-mades auxiliados e obras de 
montagem”. Duchamp du signe, op. cit., pp. 191-192.
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LAURA LIMA 

RENATO REzENDE – A exposição Grande, que você montou na Casa França-
-Brasil em 2010, foi para mim a grande exposição daquele ano. Consi-
dero você uma artista extremamente original e ousada, que instiga as 
pessoas. Então, para começar, queria saber o que pretende no trabalho 
chamado “Escolha”, que ficava no quarto escuro. Havia uma surpresa...

LAURA LIMA – É, havia um segredo. Ali dentro tinha esse segredo e por isso cada 
pessoa entrava sozinha. Os monitores não deixavam as pessoas entrarem 
acompanhadas, precisavam estar a sós, uma a uma. Isso é uma regra 
para se ver esse trabalho, porque senão já se cria uma outra relação, você 
começa a construir uma frase com o outro dentro do escuro. É preciso ficar 
sem referência alguma e absolutamente só; o quarto estava totalmente es-
curo. Para a manutenção desse segredo, tudo foi combinado com a equipe 
da montagem, delegando e depositando confiança nessa equipe – porque 
a obra necessita falar e se relacionar com a estrutura na qual se localiza. A 
instituição que recebe a obra compactua com a ideia e se responsabiliza 
por sua integridade poética. No futuro, se eu fizer esse trabalho de novo, e 
com outra equipe, vou mudar o que acontece ali; mesmo as pessoas que 
souberam o que acontecia não vão mais saber no próximo, e assim segue. 
talvez eu deixe enterrado em algum lugar um relatório de todos os segre-
dos, ou então simplesmente vão se perder, ou será preciso encontrar as 
pessoas que trabalharam nas exposições e tentar descobrir. É engraçado 
que mesmo aqueles que lidam constantemente comigo, os meus amigos 
e parceiros mais próximos, não sabem o que acontecia ali, porque não se 
trata de ficar revelando a obra, o mistério, a suposição – é poesia. É isso 
que talvez constitua a experiência do espectador dentro desse trabalho, 
potencializando toda a bagagem que ele carrega até entrar no escuro. 
Havia várias camadas de experiência sendo discutidas. Existe, por exem-
plo, uma questão propriamente formal que é entrar naquele lugar e perder 
a noção de espaço e de luz, o que, digamos, é o fundamento para se criar 
uma imagem. Então, quando se perde a noção de espaço, mantém-se ali 
algo que é próprio e essencial de cada um.
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RR – Com isso você quer que a pessoa de certa maneira se confronte? Quer 
dizer, buscando essa questão da experiência íntima, interior, porque 
não tem imagem, ela não tem visão...

LL – Talvez eu faça parte de uma tradição da ideia. O meu primeiro passo é 
ter uma ideia e trabalhar com metáforas, pensar numa coisa das mais 
absurdas que realmente nos desloque um pouco de nós mesmos, ou 
junte elos de significado para formar algo inusitado. Então, por exem-
plo, eu penso num mágico. Naquela exposição Grande, pus um mágico 
logo na entrada. O mágico antes de tudo está no estúdio dele, e eu 
cortei as mangas de sua roupa, então ele era um mágico de mangas 
curtas. nós já sabemos intuitivamente, no nosso pensamento sobre as 
coisas, talvez na nossa experiência sobre as conexões de sentido, que 
o mágico esconde seus segredos nas mangas. Há, portanto, uma ge-
ometria: você corta aquilo e algo começa a ficar exposto, e a partir daí 
surge um monte de coisas que vão sendo associadas. Por exemplo, lá 
havia obras dentro de livros que ninguém abriu, ninguém manipulou. 
Livros com coisas dentro. Em um deles tinha um buraco com água e 
um barquinho navegando. Ninguém manipulou porque era tanta coisa... 
Existe essa impossibilidade de se deter tudo, uma voragem; você não 
para, e eu trabalhei com aquela verticalidade do lugar. Aconteceu o 
seguinte: a primeira informação que eu tive sobre a Casa França-Brasil 
é que ela tinha sido projetada com base na harmonia do número Pi, 
pelo Grandjean de Montigny. Pensar em harmonia, para mim, é abso-
lutamente opressor. A ideia de perfeição é algo tenebroso, que trava, 
então me vi apavorada: meu deus, a “perfeição”. A primeira coisa que 
fiz foi pensar em descer quase totalmente o teto de uma das salas. Isso 
originou a peça “Baixo”, que nasceu a partir de uma anotação de um 
trabalho de 1997. Resolvi então fazer finalmente essa obra e procurar 
pessoas que tivessem um histórico específico.

RR – Eram todos atores?

LL – Não. Encontrei as pessoas desse trabalho através de uma pesquisa. 
Era gente com histórico de marcas corporais: um por causa de polio-
mielite, outro por algo de nascença... Cada um tinha uma história.

AnA KIFFER – Corpos imperfeitos...

LL – Corpos especiais, ímpares, singulares. Se eu fosse resgatar a pala-
vra perfeição nesse trabalho seria mais para designar o colapso da 
verticalidade. O espectador vem ereto e precisa se abaixar para ver o 
trabalho. vai se abaixando e de repente, logo depois, está dentro de 
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um quarto escuro. Da mesma forma, quando ele entra na exposição, a 
primeira coisa que eu fiz foi deixar metade dela ortogonal: as estantes, 
exatamente no meio, começam a cair, então você tem uma percepção 
algo atordoada, opa, que coisa é essa, aqui está tudo caindo. Tinham 
também livros suspensos no ar, como se o mágico os tivesse jogado e 
eles estivessem ali flutuando, sem nunca cair.

RR – Congelados num momento de caos...

LL – Sim, mas ao mesmo tempo a cada vez havia uma imagem diferente, 
porque o mágico organizava e desorganizava tudo e os próprios objetos 
iam tomando conta do lugar.

AK – Falou da ideia, e para “Baixo” resgatou um projeto de 1997. Você ano-
ta? Tem um caderno? Que procedimento é esse que permite a você 
ir e vir? E qual a relação entre o que está anotado e o que é exposto? 
Quando você diz “o cara já entendeu a obra”, como é isso?

LL – São várias coisas. Primeiro há o fluxo do que vou pensando: tenho uma 
ideia e anoto. Quando olham a anotação, as pessoas normalmente cha-
mam de desenho, mas para mim é uma anotação. O que vou chamar 
de desenho depois é outra coisa. Até porque jamais expus as minhas 
anotações como tal, como obra. Claro que já aconteceu, quando eu era 
novinha, de chegarem e falarem: “Vamos usar os desenhos (as ano-
tações), são lindos.” Mas de jeito nenhum; o meu trabalho é com as 
pessoas. Aí insistem: “Ah, vamos botar as fotos, são lindas”. Jamais, 
meu trabalho é outro. Então começa aquela aporrinhação, o pessoal 
quer arrancar os cabelos, porque assim é mais difícil, até para ganhar di-
nheiro. Trabalho com pessoas; delego quando sinto que o que pensei foi 
compreendido, depois incorporo o outro, não há ensaios. Registro tudo, 
documento. você pode ver uma foto da minha obra, mas no meu caso o 
documento não é a obra. A tendência geral é mostrar uma coisa na aber-
tura – uma performance, algo passageiro, algo que se dá ali, naquele 
lugar e momento – e botar um vídeo na sequência da exposição. Nada 
contra quem faz isso, é o processo de cada artista, mas no meu caso é 
impossível. Não deixo, não pode, é uma alteração plena do que é a obra; 
pode haver uma documentação num livro etc., não tem problema, já é 
outra coisa. Depois, com os anos, posso recorrer a algumas anotações, 
porque vou lá e lembro, já aconteceu. Quando fiz a exposição na Laura Al-
vim, resgatei uma anotação que tinha feito em 1997, de braços que saíam 
da parede, então toda a exposição se baseou nessa anotação. Mas tem 
obras que são resgatadas tal e qual o esqueleto da ideia. Outras talvez eu 
não faça, não faria mais, porque fazem parte de um contexto de notas.
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RR – Você falou que o seu trabalho consiste de metáforas?

LL – Eu acho que a metáfora é a palavra de ordem na linguagem, que me 
facilita criar um discurso, já que as palavras me interessam muito. Por 
exemplo, há vários anos – e acho que vai continuar por muito tempo 
– as pessoas aplicam a palavra “performance” para designar o meu 
trabalho; é algo recorrente, mas acho isso preguiçoso. Desde 1995 eu 
digo que minhas obras não são performances. A linguagem adapta-se 
lentamente às mudanças; é difícil criar jurisprudência. Tem gente que 
vai dizer que essas várias camadas, essa coisa de buscar uma outra 
palavra, pode chegar às raias do pedantismo; eu não acho, acho isso 
puro deleite poético e certo compromisso filosófico com a linguagem 
e com a arte. É possível trabalhar com o corpo humano e não fazer 
performance. As pessoas usam a palavra performance como se corpo 
e mente não se misturassem. na verdade, dá para fazer um trabalho 
todo conceitual com o corpo. no meu caso, todos os corpos, inclusive 
os dos animais, são da máxima matéria, materialidade do mundo como 
em Homem=carne/Mulher=carne. O primeiro trabalho desse gênero foi 
uma vaca na praia. Homem carne e mulher carne dizem respeito a uma 
filosofia da construção. Por exemplo, eu nunca ensaio, eu delego, dou 
as tarefas para os participantes, falo sobre a obra, inclusive coisas con-
ceituais, para a pessoa entender exatamente onde está se metendo. Aí 
ela decide fazer e vai lá, faz a imagem, porque se eu ensaiar antes, crio 
outra coisa. Então elas são as pessoas=carne. As palavras me interes-
sam muito, sim, e a metáfora é uma que acho que me vai bem. Talvez 
com o tempo eu vá descobrindo outras que se encaixem melhor.

RR – Porque a metáfora é uma ideia que se encarna, e nesse sentido é bem 
interessante o que você está falando. Aquele trabalho do casal na rede, 
trazendo novamente Homem=carne/Mulher=carne, o “Pelos + Rede”, 
um trabalho sobre o Outro...

LL – Sim, nessa exposição eu joguei com deslocamento e percepção, nesse 
sentido. tinha espaço demais, por um lado, e eu optei por fazer ape-
nas cinco obras, sendo que duas estavam imbricadas, porque montei a 
“Rede”, que é um trabalho mais recente, e sobrepus o Homem=carne/
Mulher=carne, como se no espaço poético dois corpos ocupassem o 
mesmo lugar.

RR – Quando entrei lá e vi a rede e o homem=carne e a mulher=carne, lem-
brei imediatamente de Macunaíma. A antropofagia. Você se relaciona 
de alguma maneira com uma tradição dessa ordem? Pensando inclusi-
ve no conceito de Cérebro Brasil, apresentado pelo Roberto Corrêa dos 
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Santos no debate que aconteceu sobre a sua exposição. Ou você acha 
que isso é um papo que não interessa?

LL – Claro que me interessa. Eu não posso me abster dessas coisas todas 
que estão aí. Não se pode dizer “sou inocente”; não, eu me interesso, 
mas sobre a antropofagia, o mais próximo que pode haver é a própria 
ideia do corpo em si, engajado quando você propõe uma ideia, uma 
ação, e o canibalismo dessa imagem, dessa linguagem, nesse âmbito, 
para criar outras metáforas. Aí entra a questão da experiência, como 
se dão esses rasgos, essas imagens... Mas isso no espectador de arte, 
todos ou qualquer um que estiver ali, visitando, interagindo. Por outro 
lado, não estou nem um pouco interessada na experiência de quem faz 
minhas obras como parte conceitual da obra. não se trata de construir 
sujeito daquele que participa, ao contrário, matéria. Eu não estou fazen-
do a obra para aquele que está ali na minha obra, que é parte como 
matéria, ele é objeto...

RR – Objeto entre aspas...

LL – Não, objeto sem aspas. Ele é objeto, é coisa, matéria manipulável.

AK – Essa utilização do termo carne remete à utilização do corpo de forma 
plástica, porque quando se fala em corpo a gente sempre pensa em 
estrutura, não sei... É muito impactante também remeter a esse lugar 
da carne, o homem e a mulher, porque a humanidade sempre se pensa 
acima dessa matéria meio amorfa que seria a carne.

LL – É a coisa plástica mesmo. Estou interessada nessa coisa amorfa, mais 
crua.

RR – Algo que me fascina no seu trabalho é que essas metáforas são insolú-
veis; não são passíveis de serem decodificadas. Tem algo ali da ordem 
do Real...

LL – Se é o Real lacaniano, não sei, mas faço análise lacaniana (risos). Aliás, 
o meu analista e eu, numa discussão, criamos esse nome Grande; foi 
ele quem sugeriu, a partir de inúmeras conversas sobre o que seriam 
essas imagens extremamente fortes. Porque há um percurso, e pode-
mos pensar também na experiência desse percurso para o espectador. 
Eu ficava tentando achar um título em sessão, aí acho que falei a pa-
lavra “grande”, e ele disse: “Esse poderia ser o título da sua exposição, 
Grande.” Estou dando crédito a uma pessoa com que eu converso. Adoro 
essa história de conversar, e pessoas que vão assimilando e devolvendo; 
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adoro ouvir, normalmente eu não faço concessão, mas dependendo 
da pessoa é fenomenal. E é difícil dar um título, porque é da ordem da 
experiência do seu próprio trabalho; você faz e ele retorna para você. O 
artista também passa por um processo de experiência brutal.

RR – E qual é a sua experiência?

LL – Eu crio contradições no meu trabalho, são pessoas=carne, porque a 
pessoa é a contradição da ideia de carne. É preciso uma centelha que 
cria o mundo, o que tira o tapete; a obra é o que é, ela tem uma estru-
tura, uma tarefa que a define, não há ensaio, a pessoa não é um cola-
borador, não vai mudar a obra, mas inerentemente, como matéria, ela 
oferece algo, na existência daquela matéria, então existe a tentativa de 
definir uma imagem, só que ela de alguma maneira escapa em determi-
nado momento. Há a matéria viva, e quando acontece algo que eu não 
previa, nunca penso “que filho da puta esse cara que eu contratei que 
está fazendo diferente”. Não, eu penso assim: “A obra está falando co-
migo.” Ela está fazendo algo que eu não ajustei, está devolvendo para 
mim, que nem levar um caldo do mar. Nunca penso na pessoa, porque 
para mim o que está ali é um todo, o aparato, a instrução, tudo.

RR – São metáforas vivas, literalmente. De certa maneira, você é tão espec-
tadora quanto qualquer um ali.

LL – De certa maneira, sim. Vejo as minhas obras pela primeira vez junto com 
as pessoas. Por exemplo, tem uma obra minha que é uma menina que 
pula corda na gelatina. Foi uma das primeiras que eu vi com todo mun-
do, desse jeito. Dei as instruções e pronto, uma coisa bem kamikaze; é 
a minha adrenalina. A menina foi cansando e começou a cair gelatina 
em todo o seu corpo, até nos dentes. Foi uma imagem forte, ela toda 
vermelha, uma criança, fiquei em estado de choque. Não imaginei que 
seria daquela maneira. Mas existe um trato, um horizonte, um tipo de 
ética, um acordo entre partes. Eu preciso que a pessoa entenda muito 
bem o que é a obra. É outra contradição: eu não subestimo, tem que 
entender o que está fazendo ali.

AK – Quer dizer, a pessoa é uma matéria, mas ela tem que bancar aquilo 
com você; pensante, vibrante.

LL – Ninguém amarrou a pessoa e jogou lá, ninguém a obrigou. Outro dia, 
me perguntaram se o meu trabalho não teria uma corrente política. Eu 
ri da pergunta, porque é impossível trabalhar com seres humanos sem 
ter algo de político. Evidente que não é nada panfletário, mas se você 
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trabalha com esse tipo de matéria, imediatamente está acessando um 
arsenal de sentidos. Mas eu até entendi, porque quem me perguntou foi 
um curador cubano, o Gerardo Mosquera, que vem de outra tradição. 
Na verdade, ele queria passar a bola, para criar um assunto. A pergunta 
foi ótima.

AK – Como você avalia se o seu trabalho funcionou ou não, ou se ele foi pro-
priamente “compreendido”?

LL – Isso é extremamente difícil de responder, porque eu coloco uma obra 
no mundo, e não sei como é isso de a obra não funcionar. Acho que 
se ela está ali, ela é alguma coisa. A arte não tem a ver com eficiência. 
Quer dizer, não estou almejando um objetivo específico dentro de um 
limiar poético que as pessoas “assimilam” ou deveriam assimilar, até 
porque as pessoas que não assimilam também são fantásticas. No 
livro da exposição Grande, por exemplo, havia comentários incríveis. 
Estou fazendo agora um filme projetado ao vivo num cinema; ir ao cine-
ma como quem vai a uma exposição. É até difícil dizer como encaixar 
isso, esse híbrido, inespecífico... O nome do primeiro filme, ou expo-
sição, é Unspecified (ou Inespecificado), porque na verdade é um set 
de filmagem onde eu produzo um filme sem gravação prévia, dado por 
streaming/broadcasting. Esse set de filmagem é uma exposição em que 
várias coisas acontecem. Eu crio uma situação com inúmeros aciden-
tes, objetos, pessoas, associações de imagens e sentidos, possíveis 
narrativas, como se fosse uma partitura, e a exposição em si é o filme 
num cinema de verdade, então ela acontece ali, exatamente nesse mo-
mento. O projeto se chama Cinema Shadow. Esses hibridismos – apesar 
de que essa palavra também deveria ser repensada – criam um entre 
coisas que desafia a percepção do espectador, sem subestimá-lo. Se o 
filme é uma exposição em um cinema e está sendo transmitido ao vivo, 
sem repetir-se, significa que cada parte pode conter um todo e o es-
pectador deve ou não aventurar-se em saber sobre um outro todo que 
é o filme/exposição. Terá que ir todos os dias acompanhando a mesma 
obsessão das imagens que fluem e fluem. Se for, poderá descobrir se 
há realmente uma história, um enredo específico, mas também pode 
abster-se disso, sem problemas, com apenas uma visita.

AK – Onde você mais convoca o Outro é onde ele tem que ser mais fora de 
si mesmo...

LL – Há várias camadas; é como se você chacoalhasse os sentidos possíveis. 
Porque, por exemplo, de alguma maneira o espectador que percebe al-
guém sendo “usado” na obra e fala “ai, coitadinho” está subestimando a 
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própria existência, para começo de conversa. Ou então a pessoa acha 
que devemos fazer coisas que produzam bem-estar e felicidade, uma 
coisinha linda, como se a obra que está diante de si não fosse uma 
profusão de sentidos, mas tivesse que servir ou comportar-se bem, ou 
certas coisas fossem proibidas. Então o turner não pode pintar uma 
tempestade porque isso produz angústia para alguns? Essa é uma in-
genuidade brutal em relação à existência e à arte. Esse espectador está 
perdendo a oportunidade de criar um novo lugar para o que percebe ou 
pensa, resiste. Se não me engano, foi o Waltercio Caldas que falou uma 
vez que em seu trabalho uma obra aponta para outra, elas se apontam. 
Já as minhas atiram para todos os lados entre si; às vezes faço três 
obras específicas, com uma determinada filosofia, e aí encontro uma 
outra camada, como, por exemplo, da filosofia ornamental, então tra-
balho as coisas que têm a ver com as ornamentações, as galinhas, o 
ouro flexível... e há um desejo de enlouquecimento. Contei que cuido de 
uma tia velhinha que mora comigo, e eu gostaria que quando eu fosse 
velhinha alguém também cuidasse de mim, quando eu estivesse bem 
louca, aí o Renato falou: “Você já não é louca?” (risos) Sim, mas acho 
que nunca o suficiente. E o início disso tudo se dá por uma experiência 
pessoal, no meu cotidiano, em que encontro a loucura numa pessoa da 
família, efetivamente de um dia para o outro, encontro uma desconexão 
de sentido. Apesar de tudo, aquilo para mim foi fascinante. E se você 
é uma criança, como eu fui numa casa onde a gente tinha discussões 
políticas, a minha mãe é socióloga, então já existia uma formação de 
pensar sobre os comportamentos, e alguns que não faziam sentido, 
então quando eu encontro uma situação de loucura numa pessoa muito 
próxima abro a caixa dessa pandora, ou um tesouro escondido. Sou 
muito atraída por essa questão dos sentidos, por isso a palavra é tão 
importante para mim, ou a ideia, mas ao mesmo tempo não posso ad-
mitir que a ideia seja travada. Um fala que eu faço performance, outro 
que sou uma artista conceitual, tanto que quando eu decidi fazer arte, 
estudava Direito na Puc, e meus colegas eram a favor da pena de mor-
te, pessoal, calma lá, seus colegas serem a favor da pena de morte, o 
mundo não é uma loucura? Comecei a fazer cursos no Parque Lage e 
decidi estudar filosofia, que para mim é muito mais interessante; nem 
pensava em ir para Belas Artes. Hoje em dia tudo bem, já melhorou mui-
to, mas naquele momento... Depois a tradição pode ser assustadora, 
e na EBA daquela época se discutia demais o ferramental, no sentido 
mais pejorativo. Eu queria ir para o outro lado, das ideias.

AK – Mas isso é maravilhoso, essa desconexão de sentido, essa disjunção, 
os limites, as metáforas que não se encerram...
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RR – não se encerram e te dão uma rasteira.

LL – Isso me remeteu a um convite que me fizeram agora para trabalhar com 
um grupo de teatro na Austrália chamado Ranters. talvez alguns anos 
atrás eu evitasse, não que eu não me interessasse, mas porque estava 
construindo uma estrutura, mas desta vez disse que aceitava, eu quero, 
e hoje tive uma reunião com eles por Skype. A peça se chama Song, e 
o curador, que escreveu o roteiro e compôs as músicas, me contou que 
é uma peça teatral feita só por músicas, cantada por atores. Eu disse: 
“Olha, o negócio é o seguinte... nesse teatro não quero nenhum corpo 
presente.” Ele estranhou a princípio, depois falou que tudo bem. Vai ser 
o palco vazio e sensações de paisagem que serão criadas pela luz, por 
calor, frio, vento e cheiros, e as vozes dos atores ao vivo, mas ninguém 
vê. Aí, claro, a gente não consegue controlar tudo, mas também não é 
tão inocente, tem toda uma tradição do teatro da espera, Beckett, sem 
corpo, está cheio de nota de rodapé aludindo a Beckett. Como disse, 
estou elaborando agora um cinema de sombras, um filme que não foi 
gravado nem editado. Normalmente, existe todo um fascínio pela tecno-
logia do streaming, mas para mim é só um instrumento para poder reali-
zar uma ideia; não tenho nenhum fascínio tecnológico. Como você pode 
ter um lugar que ninguém tem acesso e que se transforma diante de 
uma câmera; e a exposição dentro de um cinema mesmo. Mas depois 
vou fazer uma outra exposição que são as Notas de Rodapé do cinema 
de sombras, e terá de tudo, desde os papéis dobrados às imagens: 
tem Beckett fazendo filme, os olhos do Arthur Clarke, o cara mostrando 
como fez a caneta voar em 2001, Uma Odisseia no espaço, muita coisa, 
um gabinete de informações. A Nota de Rodapé é uma sombra também, 
e uma assombração. Quando você pergunta se funciona ou não, acho 
que eu sou o meu termômetro.

RR – Isso é muito importante para o artista, ser o seu próprio termômetro, e é 
difícil chegar nesse ponto.

LL – Às vezes o termômetro fala que está péssimo e tem um monte de gente 
achando que está bom.
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EXPERIêNCIAS: FORMA, TRADUçãO, POESIA
marCelo JaCques de moraes

là où il n’y a aucun corps
l’équilibre du nom

circonscrit une étendue intime

plus rien ne la sépare d’elle-même

Claude Royet-Journoud
 

Logo no início de seu livro sobre Georges Bataille, Georges Didi-Huber-
man chama a atenção para o duplo sentido da palavra experiência em 
francês, que vale também para o português:

[...] a palavra experiência, tão cara a Georges Batail-
le, nomeia tanto uma prova por que se passou (“fazer 
a experiência” da laceração) quanto a experimentação 
concertada sobre palavras, pensamentos ou imagens, 
experimentação realizada com a finalidade de produzir 
[...], ou de fomentar, algo como uma laceração “expe-
rimental” (assim como se diria num laboratório ou num 
ateliê: “fazer uma experiência”).1

É evidente que a obra de Bataille como um todo opera na encruzilhada 
entre esses dois sentidos da palavra, no limite indissociáveis. As ex-
periências extremas, do erotismo ou do sacrifício, do riso ou da morte, 
incessantemente “concertadas” pelas escritas de toda espécie – filosó-
fica, literária, plástica, fotográfica etc. –, que desde sempre interessa-
ram a Bataille, expõem, nessa própria materialidade em que de algum 
modo repercutem, sua resistência à fixação em uma forma homogênea 
reconhecível, identificável e idêntica a si mesma, forma em que tais 
experiências se traduziriam e se estabilizariam. Longe, pois, de conter 
a experiência da “laceração” que funda o seu próprio movimento, como 
almejaria certa tradição filosófica, essas escritas a intensificam, borde-
jando o insubordinável impossível, e tornando-se, assim, a seu turno, 
elas também, “lacerantes”. É assim que Bataille, em um texto chamado 
justamente de O impossível, solicita o domínio do “impossível” como 

1 didi-huBerman, Georges. La ressemblance informe ou le gai savoir visuel selon Georges 
Bataille. Paris: Macula, 1995, p. 9.
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essencial à possibilidade de conhecimento da – ou na – experiência 
extrema, indiciando explicitamente a dificuldade – ou a impossibilidade 
– que o assombra em seu próprio projeto como escritor, sempre dilace-
rado entre o filosófico e o literário: “Afundando na filosofia, tento dizer 
em termos possíveis o que apenas a poesia teria o poder de expressar, 
que é a linguagem do impossível.”2

Para além do problema das relações entre filosofia e poesia, pensar a 
experiência extrema, em sua irredutibilidade à expressão, na irrepre-
sentabilidade que, precisamente, a define como extrema, exige, pois, 
paradoxalmente, pensar sua incessível tensão com a linguagem, sua 
intraduzibilidade constitutiva, que a expõe, propriamente, como “lin-
guagem do impossível”. Retomarei o tema da experiência a partir de 
três tópicos que me interessam particularmente em minha pesquisa: a 
forma, a tradução, a poesia.

1

Para discorrer um pouco sobre a experiência da forma, ainda com Bataille, 
partirei de dois pequenos textos: Escarro, de Michel Leiris, e Informe, 
do próprio Bataille.3 

ESCARRO – O escarro é enfim, por sua inconsistência, 
seus contornos indefinidos, a imprecisão relativa de sua 
cor, sua umidade, o próprio símbolo do informe, do inve-
rificável, do não hierarquizado, escolho mole e viscoso 
que faz fracassarem, mais do que qualquer pedra no 
caminho, todos os procedimentos daquele que imagina 
o ser humano como sendo alguma coisa – outra coisa 
que não um animal careca e sem músculos, o escarro 
de um demiurgo em delírio, rindo às gargalhadas por ter 
expectorado essa larva vaidosa, girino cômico que se 
infla em carne insuflada de semideus...

InFORME – um dicionário começaria a partir do momen-
to em que não fornecesse mais o sentido mas as tarefas 
das palavras. Assim, informe não é apenas um adjetivo 

2 Bataille, Georges. “L’Impossible”. Œuvres complètes, t. III. Paris: Gallimard, 1971, p. 515.
3 hollier, Denis (org.). Documents. vol. 1. Paris: Jean-Michel Place, 1991, p. 382.
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tendo tal ou tal sentido mas um termo que serve para 
desclassificar, exigindo geralmente que cada coisa tenha 
sua forma. O que ele designa não tem seus direitos em 
sentido algum e se faz esmagarem toda parte como uma 
aranha ou um verme. Seria preciso, com efeito, para que 
os homens acadêmicos ficassem contentes, que o univer-
so tomasse forma. A filosofia inteira não tem outra meta: 
trata-se de dar um redingote ao que é, um redingote ma-
temático. Em compensação, dizer que o universo não se 
assemelha a nada e que ele só é informe equivale a dizer 
que o universo é algo como uma aranha ou um escarro.

Em primeiro lugar, examinemos essa distinção essencial entre a “tarefa” 
e o “sentido” das palavras, posta em Informe. Se a suposição do sentido 
das palavras remete em geral à possibilidade de sua permutabilidade, 
de sua transmissão, de sua fixação a “coisas” e de sua consequente 
ereção em figura, Bataille, ao privilegiar aqui a dimensão da tarefa das 
palavras, em oposição ao sentido, considera-as em sua relação com 
o que ainda não está dado, com sua potência performativa sobre as 
formas informes que elas postulam – “aranha”, “verme” e até mesmo 
“universo” para a palavra “informe” – e que as contaminam, mas que se 
põem no limite como intransmissíveis, incompartilháveis, infiguráveis, 
na medida mesmo em que não perseveram, justamente, como formas, 
e em que se fazem “esmagar por toda parte”.

O que me parece importante aqui é a dimensão performativa da lín-
gua implicada por essa ideia de “tarefa”. Vejamos ainda para o informe 
de Bataille: a tarefa, o trabalho que ele realiza é o de “desclassificar” 
uma forma identificada como tal – pois apenas uma forma apreendida 
enquanto tal pode ser também apreendida enquanto informe: se digo 
informe, já o digo de uma forma. Mas essa desclassificação exprime ao 
mesmo tempo uma “exigência”: a de que “cada coisa tenha sua forma”, 
justamente. Assim, todo trabalho sobre uma forma, mesmo que se trate 
de uma forma informe, implica a produção de uma relação de seme-
lhança/dessemelhança – entre “escarro” e “forma”, por exemplo, como 
faz Leiris, ao descrever as características físicas do primeiro a partir 
da recusa de toda continência, de toda estabilidade formal, implicada 
pela segunda –, ao mesmo tempo em que a exigência imposta por sua 
desclassificação implica a pressuposição de que cada termo da seme-
lhança/dessemelhança se assemelharia por princípio a si mesmo, tau-
tologicamente: escarro é escarro, forma é forma. Portanto escarro não 
é forma... Mas tal exigência, para cada forma informe, é assombrada 
por aquilo mesmo que ela recusa, a forma semelhante/dessemelhante 
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que a acusa de informe. A forma “escarro” é assombrada (poderíamos 
dizer: informada e deformada) pela forma “forma”, assim como a forma 
“forma” o é pela forma “escarro”. Ou seja, o informe realiza o trabalho 
da forma de dar a ver a dessemelhança que a constitui como tal.

É assim, portanto, que o informe leva sua tarefa a cabo: ao desclassificar 
“o que [...] designa”, ele acaba por desclassificar a si mesmo enquanto 
referente, enquanto palavra “tendo tal sentido”, pois, leiamos a frase até 
o fim, “o que ele designa não tem direitos em nenhum sentido”. É por 
isso, aliás, que um “dicionário” se mostra como uma idealidade irrea-
lizável, como indica o futuro do pretérito da primeira frase do verbete: 
“Um dicionário começaria...”

De maneira que, se a forma que implica o sentido e assegura sua estabi-
lização como figura a partir da fixação de seu “nome” de “forma” à “coi-
sa” “forma” – aquilo a que aspiram “os homens acadêmicos” –, se essa 
forma nomeada como tal, tomada em circunstância e realizando sua 
tarefa, faz ressair seu informe – sua “inconsistência” de escarro, para 
retomar ainda Leiris –, ela se revela por isso portadora de uma abertura 
para sua própria impureza (ou pureza?), para sua “heterogeneidade”4 – 
para usar um termo que se tornaria caro a Bataille –, a qual, justamente, 
a explode enquanto tal. A experiência da heterogeneidade da forma 
não decorre, portanto, de uma violência que a atinge de fora, mas do 
trabalho intrínseco à forma concebida como formação, no sentido freu-
diano, isto é, como marcada por um conflito de circunstância e pela 
letra, conforme ressaltado por Lacan no rastro de Freud.

2

Derivando um pouco mais, podemos encontrar um exemplo extrema-
mente interessante de uma experiência desse tipo a partir de um proble-
ma de tradução. Stricto sensu. Partirei agora de uma alusão de Kafka à 
sua experiência de amor pela própria mãe, experiência cuja estranheza 
se confunde com aquela experimentada no contato com a língua alemã. 
Diz o escritor numa passagem do seu Diário de 24 de outubro de 1911: 

Ontem veio-me à mente que se nem sempre amei mi-
nha mãe como ela o merecia e como eu era capaz de 

4 Cf. especialmente o “Dossier de la polémique avec André Breton” e o “Dossier Hétérologie”. 
In: Bataille, Georges. Œuvres complètes, t. II. Paris: Gallimard, 1970.
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fazê-lo, foi unicamente porque a língua alemã impediu-
me. A mãe judia não é uma “Mutter”, esse modo de cha-
má-la a torna um pouco ridícula (a palavra Mutter não o 
é em si, posto que estamos na Alemanha); damos a uma 
mulher judia o nome de mãe alemã, mas esquecemos 
que há aí uma contradição, e a contradição se aprofun-
da ainda mais no sentimento. Para os judeus, a palavra 
Mutter é particularmente alemã. Ela contém à revelia de-
les tanto a frieza quanto o esplendor cristão, e é por isso 
que a mulher judia chamada Mutter não é apenas ridícu-
la, ela nos é também estrangeira. Mamãe seria preferível 
se fosse possível não imaginar Mutter por detrás. Creio 
que só as lembranças do gueto mantêm ainda a família 
judia, pois a palavra Vater também não designa muito 
melhor o pai judeu.5

A reflexão de Kafka nos permite recolocar a dimensão problemática das 
relações entre experiência e linguagem, que aqui apontam para a or-
dem da intraduzibilidade, a partir de duas perspectivas bem diferentes 
de consideração da língua.

De um lado, a dimensão intercambiável da língua, sua dimensão de 
médium, sua dimensão supostamente transparente, uma vez que a 
língua, nesse sentido, nessa suposta transparência, se ofereceria jus-
tamente pelo acesso àquilo que ela não é, pelo acesso a um fora-da-
língua, ao mundo das coisas animadas e inanimadas, do qual, portanto, 
ela não seria constituinte, do qual ela seria, na melhor das hipóteses, a 
porta-voz, a passagem: a tradução. No exemplo de Kafka, tratar-se-ia 
de imaginar, com a “objetividade do biólogo” de Bataille, a realidade 
supralinguística da Mãe...

E de outro lado, a irredutibilidade intratável, irremediável da língua, sua 
solidez inabalável, na medida em que ela seria, paradoxalmente, o lugar 
próprio da experiência de seu fora, o lugar onde esse fora se constituiria 
como tal, onde ele estranhamente ressoaria, e fora do qual, justamente, 
ele se dissolveria: pois esse fora só viria a ser sempre já posto em língua. 
Ou seja, a língua se poria aqui, no limite, como lugar de uma tradução 
por definição intraduzível, uma vez que seu original – a experiência – só 
se ofereceria na própria tradução. A experiência posta em língua seria, 
assim, uma tradução sem original. O que se atesta pelo mal-estar de 

5 http://francoisekroichvili.perso.sfr.fr/textes/Kafka.htm, acessado em 16 de agosto de 2012. 
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Kafka diante das inextricáveis (im)possibilidades de nomeação da mãe 
para o judeu alemão que é Kafka.

Talvez possamos aproximar essa experiência da tradução que se afir-
ma como destituída de original da experiência própria da poesia – ao 
menos a partir de certa consciência poética moderna –, para retomar 
aquela diferença sugerida por Bataille entre a linguagem da filosofia e 
a da poesia, entre a língua do possível, tradução da experiência, e a 
língua do impossível, reveladora de sua intraduzibilidade de princípio, 
do não saber que a constitui. 

3 

minto
e o universo se prega
às minhas mentiras dementes

a imensidão
e eu
denunciamos as mentiras um do outro

a verdade morre
e eu grito
que a verdade mente

minha cabeça açucarada
que a febre esgota
é o suicídio da verdade6

6 Bataille, Georges. “L’Archangélique”. Œuvres complètes, t. III. Paris: Gallimard, 1971, p. 76.
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RENATO REzENDE – Estamos interessados no conceito de experiência. 
Obviamente, a arte contemporânea não pretende abarcar uma única 
experiência, mas acho que você é um artista paradigmático nesse 
sentido, porque propõe uma experiência artística. Então gostaria que 
você começasse falando sobre o que é isso que você propõe. 

RICARDO BASBAUM – Fico feliz por vocês terem me chamado para conversar, 
porque interlocuções são sempre boas e, por incrível que pareça, é muito 
rara a troca de ideias. São muitos anos de trabalho até você conseguir en-
gatilhar algumas conversas, então fico contente por terem me convidado. 
Sobre a questão da experiência, acho que, no caso da arte brasileira, te-
mos a história do neoconcretismo, que já insere o dado da fenomenologia, 
o contato com a obra como sendo decisivo, único e singular, e sempre 
começando a cada vez – a tal da experiência inaugural; e percebo meu 
trabalho se formalizando meio que nessa esteira, nessa linhagem. Temos 
na nossa história desvios a partir disso, como as duas Lygias – Clark e 
Pape –, e depois Cildo Meireles, Waltercio Caldas, entre outros, que vão 
partindo desse lugar, fazendo seus desvios, marcando suas diferenças. 
Claro, porque os neoconcretos ainda têm algo de moderno, certa utopia, 
uma ideia de movimento – mas eles apontam para uma determinada con-
dição da arte contemporânea. O pessoal que está entrando no século XXI, 
todos nós e a turma mais nova, ainda tem essa condição de estabelecer 
um momento de contato com a obra, de atualização do trabalho, criar um 
presente possível, um presente radical, que se faz no contato de um su-
jeito com a obra. Pode ser conceitual ou não, mais físico ou menos físico, 
mas há que se acreditar que existe aquele momento de contato, no limite 
– mesmo no trabalho mais desmaterializado possível –, de instauração do 
trabalho, de uma atualização de um sujeito com uma dimensão sensorial 
aguda, de uma intensidade. A arte não é dona exclusiva da dimensão 
sensorial, evidentemente, a qual está presente o tempo todo nas nossas 
vidas, mas talvez seja ali, na obra de arte, que ela pode ser mobilizada de 
uma maneira mais aguda e radical, instauradora de algum processo de 

RICARDO BASBAUM 
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transformação. Então, acreditar na riqueza do processo, desse encontro, 
seria uma condição para achar que esse campo está ali para operar e fun-
cionar, porque também vivemos um limiar na arte, com a globalização e 
tantos interesses corporativos e políticos de todos os tipos. O lugar da arte 
está sendo reivindicado por várias forças e interesses, choques culturais, 
e em todas essas variações seria necessário acreditar existir o momento 
de um encontro, que teria uma intensidade tal que valeria a pena, tanto 
para o sujeito que se lança nesse encontro quanto para quem propõe a 
arquitetura e a engenharia daquele processo. 

AnA KIFFER – Em sua opinião, qual é a diferença entre a noção de experiên-
cia e a de vivência? Porque tenho a impressão, lendo alguns de seus 
textos, que para você a noção de experiência remete a uma síntese, 
enquanto a noção de vivência pode evocar algo mais disperso... 

RB – Curioso, é verdade. Não sei se você está falando do texto que eu 
chamo “Vivência crítica e participante” e que apresenta algumas siglas, 
mas a vivência é esse termo que tem uma tradução mais difícil – em 
inglês se traduz como life experience, mas não é exato. Não sei como 
o francês lida com esse termo, mas Benjamin faz essa distinção, então 
em alemão deve ter um termo, uma diferença.

AK – É em “Experiência e pobreza” que ele faz essa distinção.

RB – Para nós, brasileiros, é um termo muito próximo por conta dos neocon-
cretos. não sei como Benjamin os diferencia, mas eu diria, sem avançar 
muito no campo teórico mais preciso, que o termo vivência parece vir 
mais do campo sensível, sensorial, da imersão artística. O termo aparece 
também pelo viés tecnológico, a imersão por conta das mídias digitais, 
a experiência das máscaras, a imersão no espaço virtual... Há esse ou-
tro viés, mas a vivência é muito próxima das experiências do campo da 
arte, que envolvem todos os sentidos, que é o falar do corpo, e dos sen-
tidos todos integrados no corpo, que a gente segrega posteriormente 
nas nossas divisões arbitrárias (isso é para ouvir, isso é para ver, para 
tocar etc.) – mas as obras que avançam nos anos 1960 querem misturar 
tudo isso. O Hélio Oiticica traz cheiro, som, tato, tudo misturado. 

RR – Você tem citado os neoconcretos e diz se sentir herdeiro daquelas con-
quistas, daquelas pesquisas. Eles teoricamente eram muito ligados a 
Merleau-Ponty, por exemplo. Quais são as suas referências teóricas? 

RB – Sou próximo dos neoconcretos porque eles são artistas muito estimulan-
tes. Para nós que começamos a trabalhar nos anos 1980 – lembrando 
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que a ditadura cortou muitos processos –, as coisas que vinham dos anos 
1960 chegaram com muita intensidade, todo mundo reconhecendo a im-
portância do Hélio e da Lygia Clark. Fui buscar em pensadores como Fou-
cault e Deleuze, por exemplo, como lidavam com Merleau-Ponty, e deu 
para perceber que eles fazem uma crítica, se interessam, tentam manter a 
questão sensível, sensorial, valorizam aquilo que chamam de não verbal, 
do não articulado, do não discursivo. Foucault diz que não há nada antes 
do conhecimento; eles criticam aquela coisa do antipredicativo, do puro 
sensível, tem que ter palavra e sensação junto, não existe uma origem 
pura ali, não tem uma ontologia pura, entre outras coisas. Então tentei 
entrar nessa herança do sensível, do sensorial, já a partir de uma leitura 
mais contemporânea, que faria uma crítica da carne, do espontâneo, mas 
tentando não perder de vista a dimensão sensorial e do corpo. no entanto, 
quando olho o meu trabalho e o da Lygia e do Hélio percebo diferenças 
imensas: eles são muito mais sensoriais. O Hélio, sobretudo, trabalha com 
o horizonte de um certo êxtase; já no meu trabalho surge um corte aí, uma 
certa agressividade, uma violência do corpo, algumas perversões – não 
tem uma sensorialidade plena, há ali uma coisa mais difícil, que eu tam-
bém não tenho por completo na consciência, mas entendo a diferença 
claramente. não tinha como apostar em nenhum horizonte utópico, achar 
que o corpo guarda uma reserva – o próprio horizonte de qualquer trans-
formação se mostra muito complicado, depende do investimento de cada 
um que se coloca. Há uma certa despotencialização do trabalho de arte 
também no meio disso tudo, porque eles viveram um momento em que se 
acreditava que a obra de arte tinha uma potência maior do que a que se 
vê atualmente. A obra é muito celebrada hoje, mas paradoxalmente vive 
também um momento difícil, de despotencialização. 

RR – Sim, porque temos contextos diferentes. Hoje existe a chamada estéti-
ca relacional, que é cooptada pelas grandes instituições, a serviço do 
capitalismo. Como a arte pode promover uma experiência que inaugure 
algo para o sujeito?

RB – Acho que esse é um dos nossos problemas atuais, o problema da 
experiência nos dias de hoje, porque os interesses da macroeconomia 
são diversos, nada inocentes e muito poderosos. temos, por exemplo, 
o Itaú Cultural fazendo retrospectivas do Hélio Oiticica e o público expe-
rimentando o Hélio quase que dentro de uma agência bancária. Na ex-
posição Museu é o mundo, eles esqueceram um tapete com o logotipo 
do Itaú dentro de um Penetrável. Então você está dentro do Penetrável, 
supostamente entregue à experiência mais pura, aí dá de cara com 
“Itaú” (risos). É a maior perversidade; você poderia estar entregue, des-
guarnecido, e lê a marca do patrocinador. Pode ser que o Penetrável 
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proponha que eu não fique indefeso, mas que eu possa resistir sobre 
isso. O fato é que todo mundo reivindica a construção da sua experiên-
cia: o banco Itaú quer fazer do seu jeito, assim como o MAM, a Bienal 
de São Paulo, o Capacete, as galerias... O que eu acho que podemos 
perceber, uma coisa que me interessa – e que vem de algo que Hélio 
e Lygia trabalharam, mas não com tanta consciência –, é a tendência 
da arte conceitual em investir numa obra mais desmaterializada. tentar 
entender a obra de arte em relação ao circuito. Então se é a galeria 
que produz sentido para a obra, vamos tentar desmontar, desconstruir 
o espaço da galeria, ou inverter percursos dentro do circuito de arte, 
pensar cada uma dessas instâncias, torná-las também parte da obra, 
procurando apagar a separação entre o objeto e o contexto em que ele 
está sendo apresentado. A gente tem que fazer esse trabalho duplo. 

AK – Isso é importante porque repensa o sentido da arte conceitual numa lei-
tura até mais inusitada: a arte conceitual como desconstrutora do meio 
onde ela se torna arte. Ela é então apresentada como um processo, 
uma crítica que se efetua incluindo seu contexto. Isso revigora a possi-
bilidade de resistência, porque hoje fica difícil criar focos de resistência 
através da arte, uma vez que ela é quase sempre financiada, não só 
pelo Estado mas também pela iniciativa privada. 

RB – Sem dúvida, a arte nunca foi parte da macroeconomia; sempre tinha 
uma maneira de ficar de fora. no campo das artes – excluindo talvez a 
música e o cinema, mas principalmente nas artes visuais –, a formaliza-
ção das relações profissionais ainda é arcaica; as relações são pesso-
ais, você não consegue ter um contrato, as cifras são pouco reveladas. 
Mas isso está sendo normatizado pouco a pouco. 

AK – Recentemente saiu um artigo no Prosa & Verso, do Globo, sobre crítica 
de arte, com alguns posicionamentos díspares. O Ronaldo Brito, por 
exemplo, disse que não há crítica de arte possível dentro de uma cura-
doria, e o Luiz Camillo Osorio defendeu uma coabitação entre o espaço 
da curadoria e o espaço da crítica. 

RB – Hoje não há fora absoluto, isolamento total. O Ronaldo Brito é também 
responsável pela legitimação de um grupo de artistas brasileiros muito 
importantes, que promoveu um trabalho estratégico preciso e sofisticado 
em relação à sua inserção, em relação ao contexto do mercado brasilei-
ro. É só ler os textos coassinados por ele, Waltercio Caldas, Carlos Zilio, 
José Resende, como “O boom, o pós-boom e o dis-boom”, que traz 
uma análise estratégica do circuito de arte nos anos 1970, mostrando 
as distorções do chamado boom das artes plásticas e compreendendo 
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que é preciso trabalhar com o mercado. Então não tem lugar fora, você 
tem que exercer sua resistência crítica a partir de dentro. Isso está pro-
blematizado nas teorias políticas da atualidade; é preciso trabalhar a 
partir dessas relações. Os artistas conceituais foram importantes por 
terem trabalhado com a noção de circuito e de sistema e por terem 
contribuído para que isso se naturalizasse, se tornasse uma ferramenta 
de trabalho, para que se compreendesse que o sentido da obra não é 
produzido pelo artista que termina o trabalho no ateliê e o considera 
pronto. Essa é uma visão renascentista (Michelangelo falando “parla” 
quando termina a escultura). O sentido do trabalho é construído na 
circulação. No ateliê, aquilo não é nada; ainda vai para a galeria, vende, 
entra numa coleção, ou não vende; produz-se um texto; pode ser exposto 
em espaço independente ou comercial; pode entrar num museu, parti-
cipar de exposições coletivas importantes ou não; é aí que o trabalho 
vai adquirindo um sentido, nesse deslocamento. Nós passamos a ter 
uma ideia muito clara disso graças especialmente aos artistas concei-
tuais, que exploraram essa noção nos anos 1960 e 1970, e também 
pela mediação escrita – as maneiras de ter a obra e um texto junto, uma 
obra que seja um conjunto de palavras –, então não podemos esquecer 
disso hoje. Os trabalhos estão circulando e os espaços compreendem 
isso também. Quando a instituição – seja a Bienal de São Paulo, o MAM, 
o Capacete ou o Itaú Cultural – entra em contato com uma obra, cada 
uma delas maneja suas ferramentas e tem consciência aguda do seu 
contágio e do que é capaz de fazer com os trabalhos que estão ali. Des-
se modo, os artistas também estão à mercê dessas ferramentas. Existe 
uma luta política sobre a produção de sentido da obra. Quando o Itaú 
recebe o Hélio, a instituição vai querer se tornar um agente leitor, um 
produtor de uma leitura do Hélio que também agrega ao Instituto algo 
positivo. O departamento de marketing das empresas está atento aos 
eventos, como foi o recente caso da Oi com a Nan Goldin: se achar que 
não vai produzir rapidamente um retorno bom, corta. 

AK – nesse caso da Oi, o direito do capital não significa um direito sobre o 
enunciado da obra. O problema é que isso se confunde... 

RB – No caso brasileiro, a presença do capital corporativo é muito forte. Mui-
to da arte no Brasil nas últimas décadas tem sido produzido através da 
lei Rouanet. Isso é muito sério. O Centro Cultural Banco do Brasil tem 
produzido mais catálogos de arte do que o MAM, sem dúvida nenhuma. 
A arte no Brasil vem sendo movida assim, então a gente tem que enten-
der o que é isso. A sociedade precisa criar formas de pressionar ou não 
essas empresas, que estão sempre atentas ao seu balanço financeiro. 
Se o apoio cultural estiver atrapalhando o balanço, elas vão cortar. 
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vivemos vários exemplos desse tipo de censura no Brasil nos últimos 
anos: esse recente da Oi com a Nan Goldin, o da Márcia X no CCBB... 

RR – A sua obra não é nada ingênua em relação a esse contexto. Ela vai 
traçando fronteiras bem interessantes. Como os seus objetos circulam? 
Como o seu trabalho pretende gerar algo de novo? Que tipo de expe-
riência é essa? 

RB – termos chegado a essa conversa sobre o capital não foi por acaso, 
assim como o tema de vocês, a experiência. Porque a gente vê que 
está todo mundo querendo fazer suas experiências, isso é um capital 
hoje em disputa, é um lugar político. A Bienal quer fazer a exposição 
que seja a mais intensa possível, o Banco do Brasil idem, o Capacete, 
o Oi Futuro idem, e os artistas também. Esse é um lugar politizado e 
disputado. Pensar sobre isso é importante porque nos traz ferramen-
tas para ver como podemos intervir. Quando faço uma exposição no 
Itaú Cultural, ou na Bienal, da qual participei duas vezes, ou em qual-
quer lugar, sei que preciso ficar muito atento para que o trabalho possa 
acontecer, porque as instituições são muito zelosas dos seus limites. 
Existe uma coisa que é a expografia – como montar um trabalho numa 
exposição –, e tudo isso foi mudando, não é uma regra finalizada, é um 
conhecimento que puxa o seu trabalho para lá ou para cá. Se você não 
sabe o que vão fazer com o seu trabalho, você dança, porque hoje os 
museus e os curadores têm um conhecimento operacional imenso de 
ferramentas museográficas, e o trabalho vai sendo assimilado por todo 
esse aparato. você está em casa, abre o jornal e vê o anúncio da Bienal 
de São Paulo. Decide ir, sai na rua e vê o cartaz no caminho; já está 
sendo mediado pela publicidade. Chega lá e tem o prédio, a seguran-
ça, um percurso pré-construído pelo curador, textos sobre as obras, e 
quando você finalmente chega até a obra, já está cansado. Que ener-
gia ainda tem? Todas essas mediações estão sendo construídas por 
especialistas, não por amadores. Cada um sabe o que está fazendo. 
Quando essa mediação é bem-feita, você está sendo acelerado, chega 
ao trabalho – vamos dizer assim – entusiasmado. Estou fazendo uma 
caricatura, só para entendermos que existe um conhecimento que inci-
de em todas essas mediações, e existem trabalhos que são essas me-
diações. na verdade, caso se estabeleça um paralelo entre as obras, a 
museografia e a expografia, podemos ver que foram se transformando 
ao longo da história e a partir das obras dos artistas. Eu diria, marcando 
minha posição, que os artistas estão um passo à frente desse apara-
to, mas hoje é difícil perceber essas diferenças de posicionamento. 
A rigor, os artistas têm em mãos ferramentas para compreender esses 
aparatos. Também não podemos cair num antagonismo simples entre 
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artistas e instituições, porque está todo mundo querendo, inclusive os 
curadores, que o trabalho aconteça da melhor maneira possível, mas 
sabendo que é preciso tomar cuidado. Então, isso se tornou um pouco 
o meu trabalho. Fui construindo o meu trabalho como uma metodologia 
para compreender esses aparatos e de certa forma me situar nesses me-
canismos; fazer meu trabalho funcionar ali, compreendendo tudo isso. 
Uma primeira questão que me mobilizou muito – e se mostrou decisiva 
para eu passar de um momento “geração 80” para o meu trabalho como 
ele é hoje – foi a ênfase nessa questão da imagem e do texto, do uso da 
ferramenta da escrita junto com a produção visual. Eu não queria abrir 
mão de uma coisa que já vinha exercendo; poderia ter virado crítico de 
arte, e queria puxar essa escrita para perto do trabalho. Fui tentando 
de modo consciente não perder essa referência, e isso foi importante 
para construir um vocabulário próprio, uma terminologia, inventar um 
vocabulário, coisa que também gosto de fazer. São mecanismos de 
defesa e resistência a uma assimilação muito voraz, meio selvagem; e 
no caso brasileiro é tudo ou nada: capturam o seu trabalho de qualquer 
jeito. vendeu está bom, como se isso bastasse. num circuito histori-
camente mais sofisticado, como o europeu ou o norte-americano, há 
mais nuances, tudo é mais depurado, você tem mais ferramentas, não 
existe um abismo tão grande entre o circuito comercial e o crítico, que 
correm mais junto, a universidade é mais integrada ao circuito. Mas 
isso é questão de tempo; somos nós que precisamos fazer as coisas 
serem assim. O mesmo deve acontecer em relação às empresas: temos 
que pressionar para que haja menos ostensividade. O Itaú financia as 
bicicletas de uso coletivo no Rio de Janeiro, e estas se parecem com a 
bicicleta do funcionário que trabalha no Itaú (risos). É preciso reclamar; 
existem ações a serem feitas. Fui tentando envolver no meu trabalho 
algumas dessas ações e noções. Por exemplo, na Bienal de São Paulo 
de 2002, falei: “Não quero ficar dentro de uma sala, não quero paredes, 
quero que o trabalho seja a própria sala que o contém. É o trabalho que 
demarca seu próprio espaço.” O que vim a chamar de estruturas arqui-
tetônico-escultóricas são ao mesmo tempo arquitetura e escultura. Os 
trabalhos da Bienal e da Documenta de Kassel tinham essa estrutura, e 
no da Documenta isso ficou mais enfatizado porque o trabalho guarda-
va toda a documentação da série “Você gostaria de participar de uma 
experiência artística?”. Estavam lá vídeos, fotos, site, objeto, diagrama 
do projeto: era o museu do projeto dentro do museu. Precisei construir 
isso tudo para lidar com a pressão daquele aparato sofisticado da Do-
cumenta, que funciona numa escala absurda e comprime tudo que está 
ali dentro, caso não se tome cuidado. Lá não existe a boa intenção; o 
que existe é uma consciência muito clara da parte de todo mundo, des-
de o gerente ao curador, passando pelas padarias e restaurantes e pela 

MioloLivro_12Março.indd   75 13/03/2013   10:47:41



76

própria cidade, que recebe no período da Documenta mais gente do 
que a população fixa local. Quem não toma cuidado acaba sendo anu-
lado. Outra observação: o artista não ganha um centavo para participar 
da mostra. Então tudo aquilo está se movimentando economicamente e 
você está fazendo o que ali? Claro que acontecem importantes debates 
críticos e teóricos, e eu posso ser mais ou menos bem-sucedido nesse 
contexto. Por trabalhar a imagem do artista como curador ou como críti-
co (essa é uma questão que me interessa, pois sou um artista que já fez 
curadoria), isso traz ferramentas para compreender, para não chegar 
na exposição ingenuamente, já sabendo que ali existe um curador, um 
patrocinador, uma expografia, uma arquitetura. Na 29a Bienal de São 
Paulo (2010), por exemplo, a expografia era bastante presente e vee-
mente. Quando lemos as resenhas da exposição, os críticos discutem 
os artistas, mas teriam que discutir também o fato de que os artistas 
estão mediados por um arquiteto e por curadores. O Okwui Enwezor, 
que foi curador da Documenta em 2002 e me parece interessado nessa 
questão, pode, assim como nós, compreendê-la, por ter feito o percur-
so Nigéria-Estados Unidos. Em um texto sobre a exposição de abertura 
da Tate Modern – que se dizia um modelo novo de instituição já capaz 
de pensar a arte globalizada –, ele usa o termo “violência epistemoló-
gica”, pois vê como a arte africana está sendo representada e exibida 
ali e fica horrorizado. O que adianta botar numa vitrine e num pedestal 
coisas que nunca foram pensadas para estarem num pedestal ou numa 
vitrine? 

AK – No início, quando você falou da experiência, comentou sobre experiên-
cia do sujeito, e quando você falou de vivência, mudou de sujeito para 
corpo sensorial. Sabemos que seu trabalho conceitualmente diz muito 
ao corpo, às instâncias do corpo. Porque a gente vive uma certa orgia 
do corpo no campo da arte, e você volta a esse conceito. Acho que isso 
é excessivo, pode tirar! Mas que corpo é esse, quais corpos?

RB – Para mim parece bastante claro que a obra de arte esbarra nesse li-
mite, que é o corpo de um sujeito. Não adianta tentar conceituar de 
antemão: já temos consciência dos limites da linguagem, do discursivo, 
do articulado, e o corpo é sempre essa linha de fuga, esse limite que 
escapa, finitude mesmo, mas que – paradoxalmente – sempre pode 
ir a um outro lugar. Então no limite temos o corpo; limites da biologia, 
do inconsciente. E não se trata apenas do corpo biológico, claro: é o 
corpo psíquico mapeado pelos discursos, o corpo como esse lugar de 
embate. Para o meu trabalho, o biológico é, sim, interessante. Autores 
recentes, como José Gil, que fala da micropercepção, ou Suely Rolnik, 
afirmam uma potência do corpo, e há aí conexões com Merleau-Ponty e 
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a fenomenologia, mas buscando avançar, porque só Merleau-Ponty não 
é mais suficiente. Para tentar pensar Duchamp e Beuys, por exemplo, 
o José Gil fala sobre uma metafenomenologia, que não compreende 
apenas o corpo antipredicativo. Hélio e Lygia acreditavam que o corpo 
poderia nos redimir, nos salvar. Mas já vivemos um pós - pós-humano, 
pós-orgânico, e existem muitas terminologias em jogo. É um pouco a 
história do cyborg de Donna Haraway: homem-animal, corpo-discurso, 
corpo e máquina, corpo e prótese, híbridos. Não mais o puro biológi-
co, orgânico. Isso abre uma frente para pensar esses híbridos a partir 
do trabalho. Costumo dizer que minhas estruturas arquitetônicas, que 
fazem uso de metais, espetam o corpo, carregam alguma violência, 
arranham. O espectador é arrancado de sua anestesia cotidiana e é co-
locado em outro lugar, em contato direto com os ritmos e as pulsações 
da instalação. Passa por um processo de transformação. O trabalho 
pode acolher e desconstruir a sua rotina, indicando problemas ali, mas 
não tem a capacidade de resolver, dizer “vá para esse lugar, que você 
estará seguro”. Não, os problemas são lançados, mas cabe a cada um 
pensar por si. Claro que o trabalho não vai levar para um poço sem 
fundo, um lugar fascista, mas também resolver não é minha responsa-
bilidade, pois isso foge ao meu controle. 

RR – Sinto que no seu trabalho há uma ênfase no sujeito, e isso me interessa, 
porque hoje temos uma série de trabalhos interativos sendo expostos e 
louvados, mas na minha opinião nem todos funcionam muito bem. Gosto 
do seu trabalho porque parece que está agenciando sempre um sujeito, 
não um indivíduo que pode ser qualquer um; um trabalho feito para que 
cada sujeito se diferencie, e não para um bando de sujeitos iguais. 

RB – Dentro dessa tradição de obras participativas, de fato o meu trabalho de-
marca lugares. Procuro, dentro do possível, pensar as relações artista/
espectador, quebrar hierarquias, mas sem deixar de reconhecer esse 
momento em que ocorre o encontro. Acho que seria uma hipocrisia eu 
desaparecer como artista se estou deflagrando um processo; não faço 
trabalho, como outros profissionais, relacionado a comunidades, acre-
ditando que o artista possa desaparecer nesse processo. Acho mais 
honesto fazer com que ele apareça e mostre que está ali, porque se 
não estivesse nada estaria acontecendo. De qualquer maneira, tento 
desierarquizar e fornecer com muita clareza as ferramentas para que o 
participante possa intervir e atuar no processo com a sua potência. Há 
uma generosidade nesse sentido, sem dúvida. De maneira nenhuma é 
só um botão: não se trata apenas de apertar o botão, como em outros 
trabalhos interativos, e está pronto – aí você é apenas um usuário. 
Procuro fazer o trabalho entregando as ferramentas, e nesse sentido é 
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algo emancipatório, isso de responsabilizar o espectador. Ele de fato 
tem uma grande responsabilidade: desde os anos 1950 esse especta-
dor vem sendo colocado no centro do processo, com os conceitos de 
obra aberta, a teoria da recepção, as estéticas participativas etc. 

AK – Fiquei pensando como você consegue driblar essa maquinaria toda 
através da chamada de um encontro, que você mencionou no início. 
não sei se o encontro se faz entre uma obra e um sujeito. não sei se o 
que você propõe é esse encontro... 

RB – No encontro com o trabalho, esse Outro é necessário, quero respon-
sabilizá-lo e potencializá-lo. Acredito que o trabalho só consiga fazer 
isso se produzir uma intensidade nesse encontro, nos limiares que 
criam esse híbrido, indivíduo/obra. Tenho que acreditar nisso, que esse 
agente, esse espectador, pode ser capaz de intervir no processo e até 
mudar os rumos, se for o caso, porque ele é quem faz a atualização ra-
dical do processo, é quem produz aquele presente – e esse espectador 
pode ser também o crítico, o curador. É preciso acreditar no encontro 
entre sujeito e obra. Acho que sujeito é uma palavra boa, porque indica 
alguém que está preocupado também em problematizar os seus pró-
prios processos, que se desnaturaliza. Claro que a radicalidade dessa 
experiência não vai acontecer em cada esquina. 

AK – E às vezes vem até desmontando essa própria estrutura do sujeito. Por-
que a gente pensa o sujeito como algo que está sobre si mesmo, que 
consegue se manter de pé, e muitas vezes essas experiências nos tiram 
do eixo e nos carregam por um tempo. Ninguém sai necessariamente 
rastejando, mas nem todos saem necessariamente de pé. 

RB – Acho que o trabalho de arte é mais um agente desses processos, que 
também pode acontecer quando se liga a TV, quando se vai ao super-
mercado. A obra de arte é um processo de subjetivação e ressubjetiva-
ção; a intensidade da obra de arte colabora para isso. Eu brinco com 
o instantâneo, passar por uma porta e já ser outro, mas claro que esse 
processo pode demorar uma semana, um mês, dez anos, cinquenta 
anos. Trata-se de uma cadeia de situações, e vou ficar feliz se o meu 
trabalho funcionar nessa cadeia – o meu trabalho junto com outro tra-
balho, um filme, um bate-papo, outros contatos etc. Então, não é só o 
meu trabalho que vai contribuir com um processo de transformação; 
vou ficar feliz se ele se somar a essa cadeia. 

RR – Nesse sentido, fale mais sobre o seu projeto “Você gostaria de partici-
par de uma experiência artística?”. Um pouco sobre as suas intenções, 
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o sucesso, os resultados... Você acha que já existe uma distância su-
ficiente para dizer se funciona ou não? 

RB – Está funcionando, eu sempre vou me surpreendendo. Esse projeto é um 
ponto de interrogação, seu título é uma pergunta, ele é bem instigante, 
e eu procuro manter a posição de ser surpreendido. É um projeto que 
tem uma economia muito própria e que tem na sua potencialidade uma 
possibilidade de exercer a capacidade instauradora da obra de arte, 
porque pode vir a criar a sua própria mediação institucional. Ele não 
navega, não se desloca facilmente na economia habitual do circuito de 
arte: como é que eu vou vender uma experiência feita por outros? Não 
posso usufruir desse lucro. 

RR – Porque as pessoas produzem imagens, relatos, fotos...

AK – Ao mesmo tempo, não é um coletivo de arte...

RR – Não é um coletivo, é quase um arquivo...

RB – É um arquivo, uma experiência literalmente polifônica, no sentido de 
que todo mundo que participa está pensando o projeto, está produzin-
do textos e falas. Eu uso o termo romance crítico para agregar todas 
essas falas; é muito instigante, e eu ainda não fui capaz (e acredito 
que não serei capaz sozinho) de compreender muitos desses desdo-
bramentos – para isso preciso me associar a outros. Trabalho também 
com diagramas, que é uma forma de mediar o discurso com imagens. 
Quando o projeto começou, em 1993, 1994, tinha um diagrama, que 
terminava com três perguntas: “O que vai acontecer com o especta-
dor; o que vai ser do artista; o que acontecerá com o projeto NBP – 
Novas Bases para a Personalidade?” Naquele momento eu pensava 
que o projeto iria acabar logo, as pessoas iriam usar esse objeto e eu 
deveria reagir a cada resposta e me transformar como artista. Assim, 
estava delegando uma série de perguntas, querendo que esse Outro 
me produzisse respostas, por isso concedia uma confiança imensa ao 
participante, de maneira nenhuma sendo só aquele que aperta o botão 
– tenho que ouvi-lo. Esse projeto impõe muitas sutilezas: é preciso de-
marcar o lugar do artista e do participante, até mais do que o habitual. 
Mas logo esse lugar começa a se dissolver um pouco, porque quem 
usa o objeto passa a ser o propositor e eu passo a ser aquele que vai 
ter que reagir ao que é feito. Também tenho que exercer uma escuta, 
entender se há recados, e não posso exercer uma compreensão que 
vai fechar o projeto, que seja a palavra final. Tenho que exercer uma 
compreensão que seja capaz de mantê-lo sempre em aberto, para que 
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ele possa continuar; e para minha surpresa (e alegria) ele vai continuan-
do. no momento, estou tentando enviar um objeto para a Estônia, por-
que conheci uns jovens artistas estonianos que ficaram interessados; 
um objeto acabou de chegar em Belo Horizonte; há uma pesquisadora 
de Porto Alegre, Paola zordan, que ficou muito tempo com um objeto e 
está me ajudando a entender esse arquivo. Então, como podem ver, as 
coisas estão em aberto. O MAM do Rio também está querendo um obje-
to. Há todo esse interesse, mas tenho que ficar atento. Com a presença 
na Documenta, o projeto ganhou outra escala, então preciso entender 
as dinâmicas que vão surgindo, ser capaz de lidar com elas, para que 
o projeto não se encerre. Ele pode funcionar além do tempo de vida do 
artista; nos próximos duzentos anos pode haver objetos circulando por 
aí. “Você gostaria...?” está agora no que eu chamo de fase quatro – vou 
agregando camadas ao diagrama inicial. Quando o trabalho foi incluído 
na exposição do Museu da Pampulha, em Belo Horizonte, acrescentei 
mais um elemento ao diagrama, exatamente inserindo como pergunta 
se o projeto propõe que se desenvolva um desenho institucional próprio 
para ele. Não sei se o MAM do Rio ou o MoMA de Nova York, por exem-
plo, podem tomar conta do projeto. não sei. A instalação apresentada 
na Documenta acabou sendo destruída, não havia onde guardar. Se a 
obra fosse comprada, como poderia se relacionar com o mercado? Não 
poderia simplesmente usufruir da venda, como ocorre com outras obras 
minhas, mas seria necessário constituir um fundo para esse projeto, 
para poder ser gerido – atualizar o site, transportar objetos quando ne-
cessário etc. Sempre há custos envolvidos. Cheguei a propor a um mu-
seu que alugasse a instalação, em vez de comprá-la. Assim ela poderia 
ficar um tempo em cada museu, mas ainda não consegui articular esse 
percurso. Tenho que inventar soluções para esse projeto funcionar. 

RR – É um projeto itinerante, nômade, e o interessante é que vai construindo 
uma experiência nova, associações com pessoas, lugares, instituições. 
Você vem pensando nisso? 

RB – Há muita coisa ainda para acontecer, para pensar. todos os resultados 
são igualmente importantes; de modo algum o resultado de um sujeito 
é mais importante do que o de outro – tem gente que pode achar isso, 
mas não eu. Os que acompanham esse projeto com atenção – espec-
tadores, todo mundo – deveriam se relacionar com cada uma das ex-
periências como obras em si mesmas, realizadas pelos participantes, 
mas é difícil. Em geral, o crítico e o curador olham para mim, mas não 
para cada uma daquelas realizações como obras de arte. No entan-
to, as experiências são bastante complexas e mesmo enigmáticas; fico 
vendo o que as pessoas ou os grupos produziram, vídeos e fotos muito 

MioloLivro_12Março.indd   80 13/03/2013   10:47:42



81

experiênCia e arte Contemporânea

elaborados, com referências à vida pessoal de cada um, aos contextos 
culturais – como é que olhamos aquilo? Também são obras. Tenho uma 
primeira chave de leitura que organizei um pouco há alguns anos e que 
passa por momentos de intervenção nesse projeto. São intervenções 
que paradoxalmente encerravam a circulação do objeto – momentos 
em que tive que criar alguns embates, uma vez que o meu papel seria, 
por um lado, garantir essa circulação. Nenhum objeto volta para mim; 
eu quero que eles continuem por aí se movendo, e nesse caso me colo-
co como um gerenciador, que faz com que o projeto continue andando 
e produzindo interesse – sendo que produzir interesse em 1994 era 
uma coisa, em 2012 é outra. “Você gostaria...?” se tornou muito mais 
público agora. Mapeei quatro momentos do projeto em que a circula-
ção foi interrompida e eu tive que intervir para que continuasse circulan-
do. nesses momentos de antagonismo se abriram frentes interessantes 
com os grupos e artistas que agiram assim. Na medida em que sinto 
esse espanto com tudo o que é feito, me considero sempre como que 
um passo atrás do que acontece no projeto. 

RR – Acho extraordinário você ter criado um objeto significante, mas sem 
significado, um objeto que, lançado no mundo, vai criando um ema-
ranhado de sentidos e experiências. Logo de cara podemos perceber 
toda uma série de elementos possíveis de serem suscitados, sobre o 
valor de um objeto, o fetiche de uma mercadoria, a obra de arte, a sua 
intervenção num circuito... 

RB – É muito interessante. Pablo Lafuente, crítico e curador espanhol, es-
creveu um ensaio na revista Afterall no qual denomina esse objeto de 
objeto epistemológico. Sua leitura parte do trabalho do Bruno Latour e 
aborda essa ambiguidade de algo que é duas coisas ao mesmo tempo, 
porque é uma obra de arte e é um objeto que pode servir para algum 
fim, como uma caixa estranha. Outro aspecto ambíguo do trabalho, que 
apareceu com a participação na Documenta 12, é o contraste entre 
seus aspectos materiais e imateriais: o objeto é um certo trambolho, 
pensado para não ser guardado facilmente. É um pouco pesado, re-
quer que duas pessoas o segurem, não cabe muito bem no armário, 
ocupa espaço. Enfim, possui uma fisicalidade escultórica. Ao mesmo 
tempo, é também estruturado na ideia de repetição de um sinal, signo, 
da forma específica NBP, que faço há muito tempo e que se desma-
terializa facilmente pelos canais de comunicação, internet, o que seja. 
Houve um conflito entre a rapidez com que o objeto circulou nos meios 
de comunicação e a demanda de objetos que poderiam chegar às pes-
soas, que eu poderia suprir. A Documenta organizou uma cerimônia de 
lançamento do projeto e do site em setembro de 2006 – acho que foi 
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uma das primeiras ações públicas que eles fizeram –, com dez objetos 
já prontos em Kassel. Aqueles que demonstraram interesse já pegaram 
e levaram esses objetos (seis ficaram em Kassel e quatro foram para 
outros países). Quando a assessoria de imprensa divulgou o lançamen-
to, para uma mala direta imensa, algo no press release deixou presente 
uma ambiguidade, como se já estivessem convidando pessoas para 
participarem do projeto. Assim que dispararam o material, logo a caixa 
postal de contato foi inundada de respostas do mundo todo – e eram 
apenas vinte objetos! Então houve o descompasso entre as dimensões 
imaterial e material do projeto – velocidade da comunicação versus len-
tidão da construção do contato –, e eu tinha que ficar respondendo: 
“Obrigado pelo seu interesse. Se o objeto passar pela sua cidade, tento 
entrar em contato...”.

RR – E quem respondeu a esses e-mails?

RB – Eu! Centenas. Isso criou um impasse. Foi ótimo que tenha acontecido, 
porque juntou o lado desmaterializante da comunicação com o lado fí-
sico do projeto. E não fazia sentido de repente mandar fazer quinhentos 
objetos, não é assim que funciona. Eu também queria manter a possibi-
lidade de uma fala pessoal, minha, e não de uma “empresa de objetos” 
(risos).

AK – É curioso, porque isso já revela a força do aparato da divulgação.

RB – Uma coisa que acontece muito com o meu trabalho é que ele também 
faz falar a instituição que o está agenciando – além de mim, quem falou 
ali foi a Documenta. O artista, é claro, foi convidado, e não se trata ape-
nas de perguntar “por que é importante para você, artista, estar nessa 
exposição?”. Devemos reverter a questão: “Por que é importante para a 
Documenta contar com esse artista e com esse projeto?”. A instituição 
também se pronunciou ali, é uma das vozes evocadas pelo projeto. 
Naquele momento poderia ter sido dito “o projeto fracassou”, foram 
enviados e-mails que ficaram sem resposta, mas é importante saber 
escutar o que o projeto provoca. Para mim foi fundamental perceber a 
ambiguidade dele e torná-la produtiva para o próprio projeto – não fazer 
disso um impasse, uma falha, um erro no sentido convencional, mas 
uma maneira de compreender os limites com os quais tenho que lidar.
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EXPERIêNCIA (REVIRADA)
tania rivera

A experiência não é um encontro entre o eu e o mundo. Ela não se iden-
tifica com um instante de felicidade (ou infelicidade). Ela talvez nunca 
se apresente de frente, mas sempre de viés e fora da hora. A experiên-
cia costuma correr atrás de si mesma.

na arte, em vez do terreno seguro e prazeroso de aproximação do eu 
com o mundo, temos desencontros líricos ou problemáticos, ou peque-
nas dores poéticas. É isso que o conceito freudiano de “mal-estar” na 
cultura vem nomear, no fim das contas. nele temos um modo de estar 
na cultura, de experimentá-la, que é sempre mal-acabado, sempre mais 
ou menos. Não somos, na cultura (já escrevia um surpreendente André 
Breton que “nós não somos, na literatura e na arte”1). nela apenas esta-
mos, sempre em trânsito, impermanentes, parcialmente.

A experiência é principalmente aquela do desconforto (o Unbehagen 
de Freud) e da estranheza familiar que nos define. Narciso, enquanto 
estiver totalmente enfeitiçado por sua imagem, simplesmente não pode 
viver. A experiência – inclusive a do amor – nasce como uma rachadura 
no espelho, uma brecha na identidade de si e na ipseidade das coisas 
(ou, para dizer do modo aforismático e provocativo de Lacan: não há 
relação sexual).

O sujeito está no mundo como no “Baixo” (Flat) de Laura Lima, apre-
sentado na exposição Grande, realizada na Casa França-Brasil em de-
zembro de 2010/fevereiro de 2011. Em uma das salas do imponente 
prédio neoclássico, a artista rebaixou o teto até a altura de cinquenta 
centímetros em relação ao chão. A arquitetura, como a cultura, toma o 
espaço e nos deixa apenas a fresta na qual um ator portador de algu-
ma deficiência física deita ou se arrasta. É desse esmagamento que 
nasce a grandiosidade trágica do sujeito. E é nessa massa de gesso 
ou concreto sobre sua cabeça que ele moldará, com furor e alguma 
esperança, suas loucas invenções, sua poesia.

1 Breton, André. Le surréalisme et la peinture. Paris: Gallimard, 2006, p. 35.
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Se a aura de Benjamin é aparecimento de algo distante, por mais pró-
ximo que se encontre, é na medida em que ela implica um jogo de 
proximidade e distância entre o olhador e aquilo que se olha. Assim ele 
pergunta:

•
Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, com-
posta de elementos espaciais e temporais: a aparição 
única de uma coisa distante, por mais perto que ela es-
teja. Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma 
cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que 
projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a aura 
dessas montanhas, desse galho.2

Graças à invenção da fotografia e do cinema, a reprodutibilidade põe 
em declínio a aura como “existência única” e garantia de autenticidade 
da obra de arte. Essa é a leitura mais disseminada a respeito do concei-
to benjaminiano, sublinhando um aspecto fundamental a toda produção 
artística do século XX, até os dias atuais. Mas isso não é tudo. É funda-
mental um caráter de “aparição” que marca a aura como experiência 
do olhar, mais do que característica inerente a um objeto de culto. Tal 
experiência implica uma temporalidade própria: à aparição deve-se su-
ceder um desaparecimento. Ou talvez haja um desaparecimento ante-
rior à aparição, e esta seja sempre, mais rigorosamente falando, uma 
reaparição (apesar de única, a cada vez). A cadeia de montanhas que 
se observa em repouso, numa tarde de verão, já estava, sem dúvida, à 
nossa vista. Mas é de súbito que ela aparece ao nosso olhar, aurática. 
O instante em que isso se dá desdobra-se em um passado. Por mais 
perto que esteja, a coisa olhada faz-se distante, porque é perdida no 
momento mesmo de sua aparição.

Nesse exato momento de perda acontece algo que é uma ação da coi-
sa olhada sobre o sujeito – o galho “projeta sua sombra sobre nós”. A 
aura desse galho, dessas montanhas, é por nós respirada. A distância 
da cadeia montanhosa no horizonte revira-se em uma súbita proximida-
de, tocando o corpo.

Se essa experiência se dá no terreno da percepção, isso não significa 
que nela haja encontro do eu com o mundo em um mesmo momento 

2 BenJamin, Walter (1935). “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. Trad. 
Sérgio Paulo Rouanet. Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasi-
liense, 1994, p. 171.
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– aquele em que abrimos os olhos para fazer nascer mundo e sujeito 
em uma mesma afirmação inconteste. A percepção dá, sem dúvida, 
um lugar ao eu no mundo, mas a experiência estética é, mais do que 
a comemoração de seu estabelecimento, a oscilação, o abalo mais ou 
menos sutil capaz de deslocá-lo, de colocá-lo naquela vertigem em que 
o próximo de repente mostra-se distante, e vice-versa.

O olhar é o campo privilegiado de uma experiência de reviramento, 
como dirá mais tarde Lacan, a partir da influência de Merleau-Ponty 
e Roger Caillois. O olho centralizado, senhor da representação, é na 
experiência do olhar subitamente desbancado por aquilo que se olha. 
De olhador, ele se vê olhado, em uma experiência cuja estranheza pode 
ser evocada pela situação de olhar por um buraco de fechadura e de 
repente ver surgir, do lado de lá, um outro olho. O terreno do olhar é 
este do descentramento, da subversão do eu de que se trata no es-
tranho (Unheimliche) de Freud, e ele nomeia a experiência estética na 
medida em que se distingue da visão empírica do mundo, ao implicar o 
sujeito naquilo que ele olha.

Mas talvez seja necessário fechar os olhos, para adentrar no espaço 
do olhar no qual surge o sujeito. Para deixar o mundo nos tocar como 
a sombra do galho de Benjamin. Em “Escolha”, presente na mesma 
exposição de 2010/2011, Laura Lima nos coloca em uma sala com-
pletamente escura na qual perdemos todo sentido de área e espaço. 
Nessa suspensão do mundo, cria-se um suspense: acontecerá alguma 
coisa? Às vezes algo se passa ali, rapidamente, quase imperceptível. 
Mas nem sempre isso acontece. A artista diz que nem sob tortura reve-
laria o que há ali. O título “Escolha” parece irônico: algo nos tocará ou 
não, e diante disso não temos escolha. 

Isso que me toca, isso que me olha (e tem a ver comigo), me põe fora 
de mim. A experiência estética é aquela na qual acontece de o sujeito 
estar na arte (no objeto, no espetáculo, no quadro ou onde for), mas 
apenas por um instante. “Nada que nos cerca nos é objeto, tudo nos 
é sujeito”,3 afirmava também Breton, assinalando tal condição externa 
do aparecimento do sujeito (e brincando com a ambiguidade do termo 
sujet, que em francês também significa “tema”). 

Mesmo quando não é tomado como tema explícito ou parece se subtrair 
em prol da presença do objeto, o sujeito é, portanto, sempre aquilo de que 

3 Breton, André. Le surréalisme et la peinture. Op. cit., p. 56.
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se trata na arte. Ou, para dizer de outra forma: na arte realiza-se, como em 
nenhum outro campo da cultura, a condição descentrada do sujeito que 
faz o que lhe é mais íntimo ser, no neologismo de Lacan, êxtimo. 

A passagem entre “dentro” e “fora” é uma questão muito importante 
para a arte brasileira, especialmente a partir de Lygia Clark. Tatiana 
Grinberg a retoma em Placebo (2011), pequeno objeto que deve ser 
colocado na boca para transmitir, graças às vibrações ósseas que gera 
em nosso corpo, trechos de entrevistas gravadas e editadas pela artis-
ta. Essas falas de outros remeteriam, segundo ela, à temporalidade e à 
experiência a que convida o trabalho. A voz do outro vem de dentro de 
meu corpo, a cultura se incorpora.

A passagem do íntimo ao êxtimo implica uma torção, uma subversão 
a se retomar a cada situação, e de modo imprevisível, sempre experi-
mental. Trata-se da experiência que implica um risco, uma imprevisibi-
lidade, o ensaio de algo de que não se sabe o resultado. A experiência 
estética é sempre experimentação.

•
A experiência que realiza o sujeito fora dele mesmo, na cultura, pode 
ser tomada como definição da própria cultura.

Há objetos, como ensina o Projeto nbp de Ricardo Basbaum, que in-
corporam e incitam a tal experiência, convidando o sujeito a reinventar 
o próprio objeto e os laços com outros sujeitos que se reatam através 
dele. O objeto se coloca entre mim e o outro, entre um e os outros, 
na medida em que nele surge minha extimidade. O objeto de arte é 
aquele que convoca à experiência desse compartilhamento descentra-
do. “Fora de mim”, ali onde a arte me convida a estar, outros também 
são convocados a surgir, e esta partilha não é secundária, mas talvez 
seja a própria condição necessária para que este “fora” se conforme. 
Mais do que de uma experiência comum a vários sujeitos, trata-se da 
transmissão de uma experiência. Ou da experiência como transmissão: 
descentramento que passa de um a outro como uma centelha em um 
circuito elétrico.

Rigorosamente, devo afirmar que não sou eu o agente da experiência, 
mas sim seu objeto. Sou nela experimentado, mais do que experien-
cio. Para tornar-me sujeito, devo me apropriar de algo que aconteceu 
comigo, sem que eu pudesse dele ter a experiência. Isso, esse acon-
tecimento que vivo como que fora de mim, é o que Freud chama de 
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trauma. Quem sofreu uma abrupta colisão de trem, por exemplo, repete 
mil vezes, em pesadelo, o terrível acidente. Repetindo essa violenta 
invasão, o sonho a coloca em cena de modo a realizar um grande feito: 
de um total assujeitamento ele faz surgir um sujeito que sonha o acon-
tecido, e assim dele torna-se minimamente senhor (ainda que continue 
sofrendo-o). Na fricção com essa experiência “sem mim” que é o trau-
ma, posso torná-la outra coisa, incorporá-la, transformá-la – ou melhor, 
nela me transformar – ou deixá-la encapsulada falando sozinha dentro 
de mim. talvez nos caiba, diante do acontecimento, uma certa escolha, 
como apontava o título de Laura Lima: posso ou não tentar dele me 
apropriar. A opção pelo assujeitamento silencioso pode ser mortífera. A 
escolha de tentar dele emergir como sujeito, por sua vez, implica, mais 
do que uma alteração do acontecido, um processo no qual conformo e 
transformo a mim mesmo. 

A experiência talvez não acabe nunca.

•
Por tudo isso, a experiência da arte contemporânea transborda dela 
mesma, e às vezes parece não estar em lugar algum. “A experiência 
só não basta, é preciso que seja alimentada pelo pensamento”, já dizia 
Adorno.4 Mas podemos pensar que às vezes ela já nasce misturada ao 
pensamento, denunciando justamente o equívoco da clara oposição 
entre o perceptivo e o cognitivo. “Se é necessária a experiência das 
obras e não apenas o pensamento requisitado”, prossegue o filósofo, 
“em compensação nenhuma obra de arte se apresenta adequadamen-
te como um dado imediato; nenhuma se pode compreender só a partir 
de si mesma”. A arte transborda, está fora dela mesma. Sua experiência 
não tem lugar predeterminado e pode até não acontecer, caso o espec-
tador escolha não se deslocar na percepção e no pensamento.

Tal experiência não gera acumulação. Ela não consiste em qualquer 
compreensão ou conhecimento da obra, mas implica sempre uma per-
da e uma transformação de si. Se o diagnóstico de Benjamin do em-
pobrecimento da experiência, no famoso texto de 1933, se confirmou 
desde então, é porque a experiência como confirmação do lugar do eu 
no mundo tornou-se obsoleta para o homem que se pôs a brincar com 
sua ex-centricidade. Contudo, ela não desapareceu, mas tornou-se jus-
tamente experiência de perda e de deslocamento. 

4 adorno, theodor. Experiência e criação artística. Lisboa: Edições 70, 2003, p. 145.

MioloLivro_12Março.indd   89 13/03/2013   10:47:43



90

O que é subtração não se deixa apreender nem capitalizar. Não se 
pode passar a outrem tal experiência como um pai passa sua sabedoria 
aos filhos, no exemplo que Benjamin evoca: no leito de morte, o genitor 
revela que há um tesouro enterrado em seus vinhedos, e os filhos, após 
muito cavar, descobrem alguns meses mais tarde que o tesouro é o 
próprio fruto das videiras. Ao contrário de um tesouro, da mercadoria, 
do objeto valioso que se almeja possuir, a experiência evoca um despo-
jamento e pode até consistir em uma perda da vivência, se pensarmos, 
com o modelo do trauma, que a repetida experiência a que ele convoca 
termina por esvaziá-lo de sua dolorosa vivacidade. Mas na experiência 
algo não deixa de se somar: ela instaura processos que se desenrolam 
no tempo e eventualmente se entrelaçam e se potencializam, transfor-
mando o sujeito.

Essa experiência é impossível comunicar, mas leva, de saída, a uma 
transmissão, implicando necessariamente o outro (pois faz do eu, na 
própria vivência, um outro). Se ela se endereça a outrem, é de modo 
errático, como uma garrafa de náufrago jogada ao mar. Dentro dela, o 
papel está em branco: caberá a cada um ali deixar sua marca.

MioloLivro_12Março.indd   90 13/03/2013   10:47:43



91

experiênCia e arte Contemporânea

OPUS DEI: ARTE CONTEMPORâNEA E EXPERIêNCIA
roBerto Corrêa dos santos

Emerge um glossário – mais do que um glossário, ou bem menos do 
que – acerca daquilo que no escuro parece não se mover, mas que se 
move, que se move quando se finca um pau afiado e agudo no terreno 
do vocábulo-experiência, um vocábulo como poucos, tão rígido e mo-
vediço a um só instante. 

•
– Apesar de seus estudos e títulos, não podemos acolhê-lo aqui: 
falta-lhe experiência.

– Supõe o senhor, assim, ser a experiência o já feito, o consabido; 
entretanto não: trata-se, na experiência, de um ato que requer o des-
conhecer sempre; trata-se de estar solto do feito como alguém se solta 
de uma mordaça: o feito seria apenas, e já bastante, a marca da corda 
no rosto. E essa, essa todos portam.

•
A experiência, em seu caráter contemporâneo, desloca-se do que há 
bem pouco – de toda a modernidade: do século XVI a quase todo o 
século XX – se denominou de saber-fazer, sob designações correlatas, 
como habilidade, preparo técnico de toda espécie. Opera-se a experi-
ência pelo processo de dispor-se a, e, no ir “trabalhando”, vão-se abrin-
do os problemas; não se tem, no exercer da experiência, o problema 
prévio: criam-se os problemas no decorrer. 

•
Ato modernista presente nas seleções de candidatos à escrita de dis-
sertações e teses no âmbito das artes em geral: qual é o seu problema? 
Pergunta-se. Defina o problema, propõem. Sem um problema, afirmam, 
não se poderá obter a entrada aqui, local não da experiência (campo 
do ir, campo do deixar-se ir), mas da busca de resposta para um pro-
blema posto!, logo, lugar da unidade, do ajuste e do alinhamento do 
saber, e não, portanto, local da experiência. 
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•
Na experiência têm-se à frente matérias e coisas e pensamentos. Resta 
mobilizar a atitude, gesto a impor-se face a mil artefatos da existência 
vária, a envolver as coisas dadas, os sinais, as pistas, os sensores men-
tais e históricos, a velocidade, as temperaturas, restos, transfigurações, 
vivências, vontades, os espaços, os outros, e os corpos, os descuidos, 
o sono, o descanso, vigília por vezes.

•
E assim: não preparar-se para; a experiência trava no preparar-se. 
Como preparar-se para a morte ou para a vida? Indo por aí, derivas, 
derivas – mesmo em estado relativamente estático; o preparo tantas 
vezes liga-se ao costumeiro produzir da moeda-ansiedade, com seu 
outro lado direto e a virar-se – o deprimir-se. Se assim ocorrer, recolhe-
se isso, esse isso da cena das sensações, ou seja, seus traços e linhas 
e pontos e integra-o, na experiência, isto é, na grande catadora de ima-
gens para seu serviço diário.

•
– Experimente levantar o braço contra aquele homem. 

[Tentar. A experiência como tentativa, móvel de uma ação, sim. não só 
os temíveis mas também os alegres acontecimentos propõem a expe-
riência.]

•
Perguntou-lhe o companheiro por que diante do prato por ela mes-
ma escolhido não ousou experimentar o ardido molho integrante e 
necessário.

[Provar. A experiência como prova, como teste: um passo adiante va-
lendo-se dos recursos do corpo e do frescor da curiosidade intensiva; 
experimenta-se igualmente o recuo, o distanciar-se, o poder concentra-
do da recusa, embora essa seja claramente do norte do sagrado.]

•
nas artes contemporâneas retorna diferidamente a vontade do fora, a 
experiência do fora; nelas, inscreve-se uma outra vontade, a vontade do 
entorno, a experiência do entorno (a do perí/metro, a da multiplicidade 
dos lados: o ex/peri); no entorno, um vocabulário vivo do contemporâ-
neo ferve; falar-se-á de partilha, de troca, de alargamento, de ocupa-
ção, de heterotopias, de neutro, de limites expandidos, de territórios e 
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desterritórios, de arquivo, de memória, desmarcações, horizontalismos, 
e mais e mais, de fluxos, de linhas, de fugas, de escapes, de entregas, 
de políticas afetivas, de amizades, e mais e mais. Todo um glossário 
da experiência de homens, de pós-homens, trans-homens; homens e 
obras pós-históricos; homens e homens e obras e obras cartográficos, 
geográficos, matéricos; todo um vocabulário a rolar, a reentender os 
corpos bem como os espaços, e mais e mais, e o disperso, os assis-
temas, as “ligas” em nova lógica dos órgãos: uma experiência verbal, 
motora, artística, assubjetiva, anindividual, zero pessoa.

•
[Experimente levantar o braço contra aquele homem, repetiu. Atreva-
se. Atrever-se a; logo...]

•
Não há memória ou registro possíveis da experiência; a experiência 
acontece, como acontece a tomada de um corpo por alguma irrupção 
qualquer, assim como por macios sustos de luz veloz; a experiência 
bem logo se dá, bem logo se esfuma; deixa a experiência sequer so-
bressaltos, ideias sem nome ou lembrança; para que assim seja, cuida 
a mente, em louvor à vida, de apagar a semântica e mesmo a sintaxe da 
experiência – sobram, na carne dos que experimentam, miúdos dígitos, 
miudíssimas partículas; essas fornecem alimentos às sensações e as 
sensações percorrem aqueles entornos; com elas, a coisa artística em 
toda parte: basta colher e ou fazer e ou ir e ou pensar e ou doar; eis o 
contemporâneo.

•
O deslocar / o ampliar / o exercer / o avançar. A experiência em arte, em 
arte contemporânea, não se acumula; caso se utilize alguém da “expe-
riência” em um suposto “tal como antes já fez”, valer-se-á o alguém de 
coisa morta; portanto, corre o mau gosto de vida de repetir o mesmo, 
a ponto de moldarem-se a vida e os feitos em cacoetes, tripé, terceira 
perna (a terceira perna estabiliza e torna imóvel, congela). tanta coisa 
dita, nomeada de, arte apoia-se no “deu certo”. O deu certo está fora do 
teste, da prova, da ousadia, da experiência. A experiência não se deixa 
usar (usam-se dela as inscrições, as cifras, seus códigos de subjetiva-
ções-mais). A experiência não acumula, não soma. A experiência ativa, 
dispara dispositivos de arte – de vida, pois. Da experiência “própria” e 
“alheia”, fincam-se os efeitos. O efeito-Shakespeare atravessa, perdura: 
uma flecha vermelha no Ocidente.
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•
Ele está experimentando viver só, disse a mãe do ele.

[Ele vem experimentando; ela, a mãe, vem experimentando; o gerún-
dio da experiência desdobra-se em gerúndios, gerúndios, gerúndios, 
assim é.]

•
A experiência do estar só bem como a experiência do viver, do viver 
só, não cessa; não cessa a experiência essa ou a experiência distinta 
dessa: pode-se plantar um arbusto e estar-se em experiência de arte; 
pode-se oferecer na rua um bolinho de arroz aos passantes e estar-se 
em experiência de arte; pode-se construir em grupo um carro antropo-
paico para com a fumaça proteger a todos dos maus ventos e estar-se 
em experiência de arte; pode-se cavar um buraco na parede com a 
forma do corpo de quem cava e estar-se em experiência de arte; pode-
se quebrar um muro abandonado e estar-se em experiência de arte; 
pode-se separar-se do amado indo cada qual para uma direção diversa 
tendo em conta um ponto de referência, a Muralha da China, por exem-
plo, e estar-se em experiência de arte; pode-se passar o dia em uma 
galeria junto ao feroz coiote e estar-se em experiência de arte; pode-se 
cobrir de lona o prédio e estar-se em experiência de arte; pode-se en-
viar a cama em que dormia para quem em outro país pediu-a por e-mail 
dizendo precisar nela deitar e estar-se em experiência de arte; pode-se 
nadar na Lagoa, na Baía de Guanabara, no Piscinão de Ramos e estar-
se em experiência de arte; pode-se construir um real coelho luminoso e 
estar-se em experiência de arte; pode-se remeter ao mundo um objeto 
único para o uso que for e estar-se em experiência de arte; pode-se 
viver com alguém, e amando, por quarenta e cinco anos e estar-se em 
experiência de arte; pode-se dispor-se em salas de aula ou auditórios a 
exercer a docência e estar-se em experiência de arte; pode-se inaugu-
rar com coisas únicas de lugares e horas diversos o Museu do Mundo 
para levá-lo mais tarde ao específico sítio do fora e estar-se em expe-
riência de arte; podem-se engessar livros que se não vendem e estar-
se em experiência de arte; pode-se conduzir um homem desses que 
habitam praças até certo luxuoso apartamento para sob verbal contrato 
dormirem os dois ali pelo piso da sala bem no cerne da festa e estar-se 
em experiência de arte; pode-se recolher um a um todos os colares de 
contas que iluminaram e iluminam a vida dos negros do Brasil e estar-
se em experiência de arte; pode-se de súbito seguir para as entranhas 
de Pequim e lá ver o mundo escapar mas como leonino animal da terra 
retê-lo e estar-se em experiência de arte; podem-se transmutar as ba-
tidas do coração e projetá-las em edifícios do mundo que desse modo 
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também pulsam e pulsam e pulsam e estar-se em experiência de arte; 
pode-se inventar um azul só seu e fazer o dom ser dom doando-o e 
estar-se em experiência de arte; pode-se permitir em pequena corda 
penderem delicadas lanternas acesas e metonímica mímese ativa das 
noites de ouro das favelas e estar-se em experiência de arte; podem-se 
costurar saias e saias e saias rodando e rodando com elas até o ponto 
de ver-se uma deusa com elas performatizar-se ungindo e estar-se em 
experiência de arte; podem-se colher frases-poemas muitos e soltos 
nas partes públicas da Terra e espalhá-las como pólen vívido de vida 
mais e estar-se em experiência de arte; pode-se descoser todo um ve-
lho tecido retirando-lhe os fios de algodão e por esse método cobrir 
lentamente e com amor sereno as madeiras da cama com que subirá 
o homem aos céus dos céus quando partir e estar-se em experiência 
de arte; pode-se propor que dois jovens homens se engatem um frente 
ao outro de modo tal que só caminhem pela Bienal em alegres pulo e 
afeto e estar-se em experiência de arte; pode-se abrir a janela de algum 
apartamento como se de minaretes e registrar o dia de vida havendo e 
a haver de meninos em seu habitares de tijolo cru e vãos sem janelas 
bem ao alto dos morros e estar-se em experiência de arte; podem-se 
cravar em cérebros de bois agudas e consagradas mensagens latinas 
de duração longuíssima e estar-se em experiência de arte; pode-se 
escolher um rapaz no meio das coisas abandonadas levando-o, por 
o rapaz também querer, ao mundo das finezas de alma e estar-se em 
experiência de arte; podem-se cortar de telas antigas as partes com 
nuvens montando-se o acervo que formará painéis de obras sem paisa-
gem senão aquela de quem olha para o alto sem titubeios e estar-se em 
experiência de arte; pode-se recuperar a história floral da pintura com 
curvos adesivos e diferidas cores e estar-se em experiência de arte; 
pode-se formar o casal por anos e anos unidos no pacto de se verem 
todos os dias e horas apenas quando em viagem pelo mundo e estar-se 
em experiência de arte; pode-se atar o fio de cabelo de uma menina no 
fio de cabelo de outra reconstruindo o mito púbere-xifópaga-capilar e 
estar-se em experiência de arte; pode-se valer-se de uma escavadeira 
em vez do pincel e estar-se em experiência de arte; pode-se ir escre-
vendo e escrevendo e escrevendo a banal lembrança a esmo e estar-se 
em experiência de arte. E assim é. 
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de de Picardia Jules verne (Amiens), onde dirige o Instituto de Artes. 
É autor de Maurice Blanchot, partenaire invisible (ChampVallon, 1998), 
Bernard - Marie Koltès, Généalogies (Farrago, 2000), Reconnaissan-
ces – Antelme, Blanchot, Deleuze (Calmann-Lévy, 2003). Editou dois 
volumes de artigos de Blanchot (Gallimard, 2007, 2010). Livro no prelo: 
Le gestethéâtral de Roland Barthes (Hermann, 2012).
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Azougue (Programa Cultura e Pensamento, MinC, com Sergio Cohn e 
Pedro Cesarino, Azougue, 2008), Guilherme Zarvos por Renato Rezen-
de (Coleção Ciranda da Poesia, EDUERJ, 2010), Coletivos (com Felipe 
Scovino, Circuito, 2010) e No contemporâneo: arte e escritura expandi-
das (com Roberto Corrêa dos Santos, Circuito, 2011). Tem apresentado 
trabalhos de artes visuais em diferentes suportes em eventos como a 
Draw_drawing_london biennale (2006), o festival de poesia de Berlim 
(com o coletivo GRAP = rap + poesia + grafitti, 2007), o Anarcho Art 
Lab, em Nova Iorque (2011), e o Urbano Digital, no Parque Lage, Rio 
de Janeiro (2009), entre outros. Em 2010 apresentou o site specific Eu 
posso perfeitamente mastigar abelhas vivas, e em 2011 a interferência 
urbana MY HEART IN RIO, em parceria com Dirk Vollenbroich, ambos 
no Oi Futuro de Ipanema, Rio de Janeiro. É Mestre em Artes (processos 
artísticos contemporâneos) pelo Instituto de Artes da UERJ.
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CLÁUDIO OLIVEIRA nasceu no Rio de Janeiro em 1968. Coordenador 
da série Agamben da coleção Filô da editora Autêntica. É graduado, 
mestre e doutor em Filosofia pela universidade Federal do Rio de Janeiro 
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(UFRJ) e professor associado do Departamento de Filosofia da Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF), onde leciona desde 1994. Atua nas 
áreas de Filosofia Antiga e Contemporânea, Filosofia e Psicanálise e 
Estética. Organizou Filosofia, psicanálise e sociedade (Azougue, 2011) 
e uma tradução do Íon de Platão (Autêntica, 2012)

GUILLAUME GESVRET prepara sua tese de doutorado entitulada Sa-
muel Beckett: plasticité littéraire et modernités artistiques na Université 
Paris-Diderot. É membro do comitê editorial da revista Limit(e) Beckett 
e professor de literatura em Seine-Saint-Denis.

HERVÉ JOUBERT-LAURENCIN é professor de Estudos Cinematográ-
ficos e diretor do Centro de Pesquisas em Artes da universidade de 
Picardia Jules verne (Amiens). É especialista na obra de Pier Pa-
olo Pasolini, no cinema de animação e nos escritos de André Bazin. 
É tradutor do italiano. Entre suas obras: Pasolini: portrait du poète en 
cinéaste (1995); La lettrevolante. Quatreessaissur le cinémad’anima-
tion (1997); Le dernier poèteexpressionniste. EcritssurPasolini( 2005); 
Opening Bazin, obra coletiva organizada com Dudley Andrew (Oxford 
University Press, 2011), Salò ou les 120 journées de Sodome (ensaio, 
janeiro 2012).

JOãO CAMILLO PENNA tem Mestrado e Diplômes d’Études Appro-
fondies em Letras Modernas pela Université de Paris VIII-Vincennes/
Saint Denis; PhD em Literatura Comparada pela University of Califor-
nia,  Berkeley; e Pós-Doutorado pela Université Paris 7-Denis Diderot. 
É professor de Literatura Comparada e Teoria Literária da UFRJ. Foi 
professor visitante em UC Santa Barbara entre 1997 e 1998, e em UC 
Berkeley em 2007. Tem um livro de poesia publicado, Parador (Rio de 
Janeiro: Móbile, 2011), e uma coletânea de artigos no prelo, Escritos da 
sobrevivência (Rio de Janeiro: 7Letras, 2013). Escreve sobre crítica da 
violência, Michel Foucault, Georges Bataille e poesia.  

LAURA LIMA é um dos nomes que se destacam na nova safra da arte 
contemporânea brasileira e com uma marcante carreira internacional, 
participou em duas Bienais de São Paulo (Antropofagia de 1998 e 
Como Viver Junto de 2006), duas edições da Bienal do Mercosul (Porto 
Alegre), na 11º Bienal de Lyon, França, To Age (Chapter Art Centre - 
Cardiff, Inglaterra); A little bit of history repeated (Kunst Werke, Berlim), 
Spectacular, Kunst Palast, 11 e 12 Rooms, Manchester Art Festival 2011 
e Trienal de Rurh 2012; no Panorama da Arte Brasileira 2001 e 2006, en-
tre outras. Faz parte de importantes coleções nacionais e internacionais. 
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Foi a primeira artista a ter obras na categoria performance adquiridas 
por um museu brasileiro, o Museu de Arte Moderna de São Paulo no 
ano de 2000.
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de 2000, e fez estágios pós-doutorado na França em 2003 (Paris 8) e em 
2010 (Paris 7), trabalhando sobretudo em torno da poesia francesa mo-
derna e contemporânea. É também tradutor. Publicou vários artigos em 
revistas e livros no Brasil e na França, em torno de autores como Diderot, 
Baudelaire, Rimbaud, Bataille, Barthes, Ponge e Deguy, entre outros.

RICARDO BASBAUM vive e trabalha no Rio de Janeiro. Artista, escritor, 
crítico e curador. Trabalha em torno das relações sociais e interpes-
soais, desenvolvendo uma abordagem comunicativa para impulsionar 
a circulação de ações e formas. Com diagramas, desenhos, textos, 
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Exposições individuais mais recentes incluem would you like to parti-
cipate in an artistic experience? (Logan Center for the Arts, Chicago, 
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exposições coletivas. Em 2012 desenvolveu projetos para as exposi-
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na arte brasileira (Pinacoteca do Estado). Em 2013 apresentará uma 
antologia dos diagramas no Centro Galego de Arte Contemporánea. 
Autor de Além da pureza visual (Editora zouk, 2007), Ouvido de corpo, 
ouvido de grupo (Universidade Nacional de Córdoba, 2010) e Manual 
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universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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nea, Professor de Estética e de Teoria da Arte do Instituto de Artes da 
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Cursos de Graduação e de Pós-Graduação das Instiuições PUC-Rio e 
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uFRJ. Exerce atividades de artista no terreno das práticas a envolverem 
arte-escritura-clínica, além de realizar instalações corporais e vocais de 
natureza performáticas. Opera com o conceito artístico de Saúde que 
lhe permite elaborar trabalhos relativos ao que nomeia de Clínica de Ar-
tista. As linhas de força dessa operação de arte de entusiasmo e cura, 
de curadoria ampla, encontram-se no livro Modos de Saber, Modos de 
Adoecer – o corpo, a arte, o estilo, a história, a vida, o exterior (Ed. 
UFMG, 1989).

TâNIA RIVERA é psicanalista e ensaísta. Foi professora da Universida-
de de Brasília e desde 2011 faz parte do Departamento de Arte da Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF). É pesquisadora do CNPq e autora 
de Arte Contemporânea e Psicanálise (Cosac Naify, no prelo), Hélio 
Oiticica e a arquitetura do sujeito (EduFF, no prelo), Cinema, imagem 
e psicanálise (2008), Guimarães Rosa e a psicanálise. Ensaios entre 
imagem e escrita (2005) e Arte e psicanálise (2002) – esses últimos 
por Jorge Zahar Editor. Editou a revista Humanidades (EdunB) em 
2009/2010. Organizou, com Vladimir Safatle, o livro Sobre Arte e Psica-
nálise (Escuta, 2006). 
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miths College da University of London [British Council] e bacharelado 
em Comunicação visual pela Escola de Belas Artes da uFRJ. Partici-
pou do primeiro grupo de artistas pesquisadores do Projeto UNIARTE 
[Faperj/UFRJ], do Programa Internacional de Ateliers da Künstlerhaus 
Bethanien em Berlim [Bolsa de Cultura Virtuose/MinC] e foi artista re-
sidente convidada na Gasworks em Londres e no Watermill Center em 
Long Island. Desde a década de 1990 realiza exposições no Brasil e 
exterior. Realizou em colaboração com a Cia de Dança Dani Lima o 
espetáculo “Falam as partes do todo?”. Possui obras no Museu de Arte 
de Brasília e na Coleção Gilberto Chateaubriand MAM/RJ. Deu aulas na 
EAV Parque Lage e no Instituto de Artes da UERJ. Tatiana Grinberg vive 
e trabalha no Rio de Janeiro. 
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