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Nos últimos anos, tem crescido no mundo da
arte internacional o desejo de “desaprender” os
métodos, o vocabulário e as rotas já estabelecidas
e saturadas do seu campo profissional, sendo a
Documenta de Kassel de 2017 talvez o exemplo
mais evidente deste fenômeno. A exposição
trazia essa ideia no título, Learning from Athens
(Aprendendo com Atenas), e pela primeira vez na
sua história se dividia entre duas cidades. O mais
prestigiado evento da arte contemporânea, que
ocorre a cada cinco anos na cidade de Kassel, na
Alemanha, buscou novas formas de comunicação
com o público, suspendendo, por exemplo, as
fichas técnicas com informações conceituais
sobre os trabalhos apresentados sob o pretexto
da avalanche textual que já existe no meio e com
a intenção de incentivar a audiência a buscar
referências por conta própria, mesmo contendo
vários trabalhos especialmente encomendados
para o certame. Pressupor que o público local
domine as ferramentas teóricas já comuns no
meio artístico internacional não foi a única
expressão de arrogância dos organizadores. A
forma de atuação do time curatorial no contexto
ateniense, isolando-se dos agentes locais e usando
os espaços da cidade para receber o conteúdo
engendrado pelo seleto grupo, também espelha
a maneira recorrente de atuação do mundo da

arte: apropriar-se dos signos, do léxico, dos
lugares e dos materiais de grupos e países
subalternizados para ampliar sua linguagem
e manter-se no poder, ao mesmo tempo em
que se instrumentalizam as pautas sociais e se
cria um engajamento superficial. Como fazer
diferente? Como profissionais da arte podem
construir pontes genuínas com outros grupos?
Não temos respostas, mas estamos em plena
busca de possibilidades. Aprender realmente
com um lugar e construir um processo que seja
significativo para as partes envolvidas é uma
tarefa complexa, delicada e de longo termo, e
estas têm sido as premissas do projeto Residência
Belojardim. Não queremos importar modelos já
consolidados mundo afora e bastante populares,
mas que não condizem com a realidade de
Belo Jardim e do seu circuito artístico; por isso,
nos últimos dois anos, temos experimentado
formatos de intervenções e perfis de artistas
para consolidar nossa imersão na cidade.
A segunda edição da residência ocorreu com o
artista Carlos Mélo – assim como o primeiro
artista residente, Marcelo Silveira, outro
filho do Agreste pernambucano –, que já era
familiarizado com Belo Jardim e com sua cena
cultural. Numa de suas incursões na cidade,
soube da existência da comunidade quilombola
do Barro Branco, e a forma como ela era
percebida pela população urbana da cidade
chamou-lhe a atenção, fomentando nele o
desejo de desenvolver algum trabalho no lugar e
com seus habitantes. O convite para participar
da Residência Belojardim foi a ocasião ideal para
materializar este encontro. Diferentemente

de Marcelo Silveira, que abriu o projeto com
uma proposta que ativava a relação com vários
locais e pessoas distribuídos pela cidade, numa
intervenção de ordem panorâmica e horizontal,
Carlos focou-se numa conexão aprofundada
com o território e os moradores do Barro
Branco. Nas mãos do artista, a Fábrica Mariola
transformou-se no Espaço Oco, uma espécie
de âncora de experimentação no distrito
urbano aberta para artistas locais e da região
apresentarem trabalhos em performance,
enquanto era tecida a trama de seu trabalho:
cuidadosas etapas para a realização de barro oco,
seu primeiro média-metragem. É importante
salientar que o Espaço Oco não era um
apêndice da residência, dado que a prática
artística de Carlos Mélo engloba o fomento a
jovens artistas e a interlocução com eles, mas
parte constituinte deste modo de ativar o espaço
a partir das relações com as pessoas e o entorno.
Os dois meses de residência tornaram-se
quatro. Realizar responsavelmente um filme
com uma comunidade quilombola neste
momento de grande tomada de consciência
da persistência das estruturas coloniais no
cotidiano brasileiro envolvia um processo
denso e zeloso de escuta e de análise. Não se
queria repetir o secular roteiro colonialista
e extrativista do homem branco adentrando
um território desconhecido para exotizá-lo
ao mesmo tempo em que silencia as vozes e
a vida locais em prol de seu proveito próprio.
Para Carlos Mélo, ficou evidente de partida
que o roteiro do filme deveria surgir da escuta
atenta da comunidade e de sua lenta integração
naquela paisagem, buscando acessar uma

maneira de existir que o artista denominou
“devir-quilombo”. Adepto da psicanálise e
entusiasta do trabalho desenvolvido pelo
Núcleo da Subjetividade implementado por
Suely Rolnik na PUC-SP, o artista buscou no
mapeamento de sintomas da comunidade a rota
para a estruturação de seu média-metragem.
Seu orientador deste processo foi Tarcísio
Almeida, integrante do núcleo que passou
quinze dias em intenso contato com o artista
e a comunidade. Desta convivência, saltaram
palavras-chaves, imagens e situações que
foram norteando a construção de um roteiro.
A fase seguinte foi preparar a comunidade para
ser filmada. Carlos Mélo não desejava fazer
um documentário, nem uma ficção, já que ele
não é um documentarista ou cineasta, mas
queria criar linguagem a partir da vivência
das pessoas que encontrou no Barro Branco.
Tencionava orquestrar a espontaneidade
da presença dos participantes em cenas
presenciadas na convivência ou imaginadas
por ele. Para alcançar este resultado, foi
convidada a atriz Erlene Melo, pernambucana
radicada no Sudeste, para ministrar um
workshop de preparação de elenco. O desafio
era tornar natural a presença de câmeras,
equipe de filmagem e direção para sujeitos
não habituados com o campo cênico. O desejo
era de que não assumissem personagens,
mas que fossem, na medida do possível, eles
próprios. A oficina durou dois dias e reuniu
crianças, jovens, adultos e idosos. O principal
trabalho era sentir o próprio corpo por meio
da respiração e da meditação e compreender
o impacto de sua existência no mundo e no

outro. Segundo os relatos de Erlene, o início foi
tímido, mas, já no segundo dia, ninguém queria
que acabasse. Pulso, respiração e verbo foram
sincronizados para esta troca com o artista.
Outros profissionais de cinema foram sendo
incorporados no filme: o roteirista Sérgio
Raposo e o diretor de fotografia Camilo
Soares, que orientaram e foram orientados
numa intensa troca entre agentes de campos
distintos. Apesar de já ter realizado inúmeros
vídeos nos últimos vinte anos, barro oco é o mais
complexo trabalho em imagem em movimento
criado por Carlos até agora. Aprender
enquanto faz é uma pedagogia recorrente no
Nordeste do Brasil, um misto da urgência de
ter que inventar porque não há alternativa e
inventar como uma estratégia de resistência e
de transgressão. No processo, negociações de
linguagens e de saberes entre estes participantes
foram sendo ativadas para constituir um
trabalho artístico que se fia na convergência
de potências cujo objetivo não é narrar uma
história, mas evidenciar sintomas e questões.
Assim como toda a obra de Carlos Mélo,
barro oco foi construído a partir daquilo
que poderíamos designar como o devir da
linguagem: uma linguagem em constante
estado de metamorfose e que produz, em suas
infinitas mutações, imagens e sentidos que
ultrapassam o alcance semântico tradicional das
palavras. O interesse pela linguagem e por sua
capacidade de ser reinventada já aparece em
várias obras anteriores, como os anagramas em
neon que sugerem correspondências poéticas
entre as palavras sem circunscrever os possíveis

sentidos que emergem dali: IRACEMA,
AMERICA; AGRESTE, RESGATE. Ao longo
dos anos, “corpo”, “oco”, “barroco”, entre
outros termos, surgiram em contextos distintos
e em diferentes momentos atrelados à obra
de Carlos Mélo, a cada vez agregando novos
sentidos às palavras. Foi durante uma viagem
ao México, no início de 2018, que o artista
ouviu uma frase que o marcou: “O osso é um
barro branco e oco.” A comunidade quilombola
do Barro Branco, àquela altura, já habitava
sua imaginação; os ossos, por sua vez, são um
motivo recorrente em desenhos e esculturas
produzidos na última década; já a ideia de
“corpo oco” se firmou como um dos conceitos
fundamentais de sua obra. A linguagem como
criadora de mundos ou de modos de estar
no mundo foi, portanto, mais uma vez, o
elemento instigador primeiro do filme barro
oco. Como é característico da metodologia do
artista, o trabalho se desenrolou de forma não
linear, resgatando e ressignificando elementos
que permeiam todo o seu corpo de obras.
O mote do filme era a construção de uma
escultura de ossos de boi que atravessasse o
território reivindicado pelos quilombolas e
as terras do vizinho que não reconhece este
direito. Enquanto os ossos eram arregimentados
e preparados por moradores e equipe, a tenda
principal onde a comunidade se reunia era
reconstruída após um incêndio iniciado de
forma misteriosa. Uma estrutura linear que
trespassa e uma estrutura circular que agrega se
tornavam índice das lutas locais captadas pelo
artista. Elaine Lima, a líder do Barro Branco,
tornou-se a protagonista do média-metragem; e

seu cotidiano e pensamento, os fios condutores
da obra. Cícera, outra liderança da comunidade,
é a segunda protagonista, assinalando um
contraponto confessional de atuação no lugar.
Até o dia de exibição de barro oco para a
comunidade quilombola do Barro Branco, o
Espaço Oco recebeu visitantes convidados
para fazerem falas públicas, trocarem ideias
com a cena local e a equipe do projeto, além
de acompanharem o andar do trabalho:
Marcus de Lontra Costa, Lorane Barreto,
Suzy Okamoto e Mariana de Matos. De suas
visitas, surgiram textos que alimentaram nosso
site e esta publicação, o que gostaríamos
de agradecer enormemente. Longe de
querer esgotar esta experiência de Carlos
Mélo na Residência Belojardim, estes veículos
de comunicação são formas de repassar
minimamente para a esfera pública o que
foi vivenciado em momentos de grande
intensidade com os participantes de cada etapa
do projeto e explicitar um contexto para uma
obra que ganha o mundo. Com barro oco, a
luta do Barro Branco é disseminada mundo
afora. Com este filme, o artista não pretende
resolver os embates deste povo, mas colaborar
de sua forma para a amplificação de sua voz.
CRISTIANA TEJO E KIKI MAZZUCCHELLI
CURADORAS

COMO SE FALA AGRESTE?
Carlos Mélo

Bienal, residência artística, exposições, colóquio de fotografia, numa
região deslocada do circuito das artes visuais do estado de Pernambuco,
é o Agreste cumprindo a natureza do seu anagrama, resgate. Um simpósio* para discutir a importância da Bienal do Barro acontece, este mês, em
Caruaru, convocando a comunidade, artistas e curadores a uma reflexão
em torno das questões relacionadas à cena das artes visuais na região. O
projeto da bienal surgiu de uma obra, um anagrama de neon, e, por isso,
é importante perceber como os contorcionismos semânticos funcionam,
sobretudo nos meus trabalhos/proposições, enquanto plataformas conceituais de pesquisa para gerar territórios poéticos e de ação. Como espécie
de expedição da palavra, este “desvio para o agreste” vem buscando na
transculturalidade índices rizomáticos de trocas e novas visibilidades.
Comecei a pensar a Bienal do Barro em 2005, a partir do poema “ocorpobarroco”, que, fracionado, ativa três núcleos: o corpo, o barro e o oco. A ideia
era uma obra expandida abrindo campos de percepção e compreensão do
barro, para além do artístico ou industrial, voltada para a comunidade e
com dimensões históricas. Veio a ideia de uma bienal. Mas por que uma
bienal? Não existe função específica para uma bienal de arte, porque ela
em si já ativa condições para que algo aconteça, sobretudo na aridez cultural em que se encontra todo o território nacional. Se uma exposição de
arte a cada dois anos acessa o público e é acessada por ele, algo se move.

* “AGRESTE TELÚRICO”, REALIZADO NO MUSEU DO BARRO EM CARUARU, PERNAMBUCO,
ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE SETEMBRO DE 2018.

Como diz o filósofo Didi-Huberman: “a liberdade como artista só faz sentido se estiver a serviço da liberdade do outro, dos sem nome”, “aquele povo
que vive ali”. Portanto, a Bienal do Barro é um projeto no qual toda ideia em
torno da arte como lugar de liberdade e engajamento toma forma, em que
não se esquece a linha de conflito, vê-se a arte como ponte de atravessamento para promover conhecimento.
Conta a história que um prefeito, cuja crueldade caseira se estendia para a
vida pública, destruiu e saqueou o Museu do Barro de Caruaru. Questionado pela imprensa, à época, ele disse que quem gosta de barro é minhoca.
É nessa depreciação, nessa categorização do barro como “matéria menor”,
na visão do artesão como um não artista, que se foi fundando a bienal. Yes,
nós somos minhocas! Gostamos de barro. E é a partir desse pressuposto
que a bienal estrutura suas próximas edições.
Nasci no Agreste, onde vivi até a minha adolescência, e o barro sempre
foi a fonte seminal da minha obra, embora eu nunca o tenha usado como
matéria-prima. Entendi que o barro não é só matéria-prima para cerâmica,
é chão, é lugar. Uma extensa faixa de transição entre a Zona da Mata e o
Sertão, cuja economia se constrói a partir desse fluxo e a cultura também.
O “agreste resgate” é uma chamada para a retomada ou a atualização de
um fluxo criativo em algum momento perdido na história da região, pretende diluir os limites de uma geografia até então hegemônica.
Como artista e fora do mundo corporativo, colocar o Agreste no lugar de
fala é fazer da arte um corpo agenciador para criar conexões e articular
ideias, negociações, discutindo tradição e ruptura, contemporaneidade,
história, lugar, memória. Por isso pensei em apresentar aqui obras que se
cruzam com os projetos voltados para a invenção de uma região, a partir
da frase do Foucault “a palavra vem antes do lugar”. Com influência da
literatura, da poesia e de livros como A invenção do Nordeste e outras artes, de
Durval Muniz de Albuquerque, essas obras são disparos para expandir a
ideia de lugar e pertencimento, muito presente nos meus trabalhos ao longo desses quase 20 anos de produção.

O não-menino de engenho

Estamos cercados pelo Agreste Telúrico de Carlos Mélo. Com sorte, daqui não sairemos limpos e apaziguados, senão reiniciados nos “assuntos
proibidos” de meninos de engenhos, marcados pela solidão desesperada
de doidinhos, pelos medos indisfarçados nas brincadeiras de moleques
Ricardo. Dele devemos procurar alguma saída? Talvez não, responde-me Carlos. Pelo menos, não antes de abandonar nossa erudição tranquilizadora, um saber, por vezes, apenas capaz de uma descrição descolorida de nossas próprias vidas. Não esquecemos, em meio a este Agreste,
que nossas existências jamais estiveram limitadas ao “nordestino”, ao
“rural”, ao “interior”. Definições que se insinuam sempre aqui e ali,
surdas à imanente natureza telúrica de subjetividades nascidas de sensações obviamente agenciadas à terra, mas, exatamente por isso, também
informes, também em fluxo, sempre movediças, passando seus territórios
de um canto a outro, varrendo tempos esquecidos, tornando-nos outros
de nós mesmos a cada encontro com a diferença.
PAULO CARVALHO

Fui contemplado no Edital de Residência Artística da Fundação Joaquim
Nabuco em parceria com o Centro Cultural Banco do Nordeste em Sousa,
na Paraíba, onde permaneci por três meses. A proposta era criar um encontro entre o meu homônimo, Carlos Melo, personagem do livro Menino
de engenho, de José Lins do Rego, num lugar inventado chamado “agreste telúrico”. O menino perdido, como era chamado pelo autor, foi onde encontrei
o nosso ponto de reconhecimento – para além do nome –, até então muito
distante em todos os sentidos.
O “menino perdido” era um menino sexualmente precoce e carregava consigo um profundo sentimento de abandono. Foi a partir desse lugar afetivo
que sugiram várias obras, como o neon Agreste resgate, que hoje compõe o

acervo do Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR), e uma série de fotos
pós-performances na paisagem do Sertão. Nesse cenário telúrico, o projeto
se aproxima das questões levantadas por Durval Muniz de Albuquerque,
uma vez que inventar uma região tendo como ponto de partida um “encontro”, com características autobiográficas, não acentua que quem cria
mesmo uma região não é a natureza objetiva e sim a natureza subjetiva,
aquela que advém do próprio homem.
“Havia ali mais um confrontamento, um contra-romance, do que a necessidade de afirmar algo, ou discutir a obra do autor, com a qual, aliás, não
tenho nenhuma relação. Extrair da palavra todas as possibilidades faz do
meu processo de trabalho uma complexa apreensão do significado, e o
livro é apena um start”, escrevi à época.

O grande mau
O projeto foi desenvolvido durante residência artística no Espaço Pivô, em
São Paulo, como prêmio da Arte Rio. A residência permitiu a leitura/pesquisa do livro Macunaíma de Mario de Andrade e gerou duas performances.
Uma sem audiência, no porão da casa onde viveu o autor – talvez uma
ação quase sobrenatural, ativando um campo energético de comunicação
que diz respeito apenas ao processo, não pretende alcançar nada físico –,
e a outra apresentada no Sesc Bom Retiro, São Paulo, uma leitura em voz
alta do livro como uma “experiência macunaímica”. Motivações históricas
foram despertadas nesse projeto, fonte de pesquisa para uma série de trabalhos em torno do trickster, do Exu e outras entidades.

CsO – Corpo sem Órgãos
Iracema/América
“Extravio ameríndio” é um poema no qual me aproprio do nome da personagem do livro de José de Alencar, Iracema, anagrama de América. A
personagem idealizada pelo escritor representa o “bom selvagem”, numa
alegoria da colonização brasileira. Por meio de metáforas e comparações
que ampliam as imagens do continente e da personagem, acrescento três
palavras, IRA, AME e RICA, extraídas das articulações do anagrama,
como sequelas da colonização e palavras-sintomas das variações simbólicas advindas do mecanismo de funcionamento do painel de neon, acende
e apaga, como uma tragédia anunciada da decadência desse ideal tropical
e suas perversidades. Esse poema se estende como um texto-escultura cujo título é América Latina, nordeste do ocidente, formando um conjunto de trabalhos,
entre eles uma série de esculturas feitas com ossos bovinos, Móvel colonial,
exposta recentemente no México e que se desdobrou na construção de
uma cerca de ossos como um monumento à luta da comunidade quilombola do Barro Branco, em Belo Jardim, pelo direito ao território, tratada no
filme barro oco, produzido este ano.

O Corpo Barroco pode também ser Corpo oco barro. Tanto o barro
quanto o oco carregam matizes de voltagens semânticas. Podemos seguir
por uma via universalista e rememorar que o barro tem uma conotação
religiosa muito forte (como é notório, o dito bíblico afirma que o homem
veio do barro) e sua utilização para se construir artefatos é milenar e
comum a muitas civilizações. Outro caminho nos leva a identificar o
lugar de pertença de Carlos Mélo.
CRISTIANA TEJO

O Corpo Oco é um corpo aerado, trans, de passagem ou em formação.
Um corpo genérico, um corpo plataforma. Não há rostidade, por exemplo,
o rosto não é um lugar, um ponto, o rosto é toda forma que me olha como
uma espécie de espelho perverso. Entretanto, para além de mecanismos
de projeção e espelhamento, o “corpo oco” ressalta que a internalidade e
externalidade do objeto são necessárias para o reconhecimento do outro e
o estabelecimento de relações alteritárias. Nesse caso, o “corpo sem rosto”

é a entrada ou o buraco para esse lugar-comum, a arte personificada na
retirada da máscara que carregamos diariamente, recriando a emoção da
experiência da não-representação, e fugindo do conceito textocêntrico, falando diretamente ao centro dos sentidos, e não da mente com seus filtros
morais. O “corpo oco” é um corpo sem Estado, um corpo de guerra.
No Corpo sem órgãos, Antonin Artaud elaborou um plano de purificação para
gerar um novo corpo que não era nem humano nem metafísico e, ainda,
refratário e autônomo, um corpo de resistência e intensidades: o Corpo
sem Órgãos (CsO). O profundo mergulho no abismo da rostidade e entrega em suas experiências que ajudam a ver a arte como resistência (atletas
afetivos, partituras físicas) e um organismo afetivo análogo, que é paralelo
ao outro, que é como o duplo do outro, é o grande planar do “corpo oco”.
Lembrando Kazuo Ohno: “preciso desabrochar até onde for possível, com
toda a alma”.

Belo Jardim, residência artística
Este ano, durante quase quatro meses estive em residência artística na cidade de Belo Jardim, no agreste pernambucano, projeto criado pelo Instituto
Conceição Moura, com curadoria da Cristiana Tejo e de Kiki Mazzucchelli. A proposta era estabelecer uma convivência do artista com a cidade,
operando sobretudo junto às comunidades no entorno da região, desenvolvendo ações educativas, cuja base central é uma antiga fábrica de doces no
centro da cidade (Fábrica Mariola), que durante a residência denominei de
OCO, espaço expositivo e ateliê, onde expus vídeos, performances e outras
atividades com curadores e artistas convidados.
O projeto intitulado barro oco tem como obra principal um filme média-metragem, que trata da luta de uma comunidade quilombola chamada
Barro Branco, localizada a 10 quilômetros de Belo Jardim, contada por eles
mesmos através da produção de uma escultura de ossos bovinos, como uma
cerca redimensionada, que se sobrepõe à cerca de uma fazenda que invadiu o seu território. A produção silenciosa das peças da escultura pretende

instaurar outra maneira de “falar” a respeito de um assunto, surpreendentemente, ainda necessário que é o conflito entre direito e fato.
Para além das atividades, uma publicação será lançada como documento
teórico-imagético da residência. Nessa edição da qual participei, o Sesc
Ler de Belo Jardim abriu uma exposição individual com obras pontuais da
minha trajetória, possibilitando assim que o público tivesse acesso àqueles
trabalhos que apontavam para o que estava acontecendo no projeto da residência. Obras do acervo da Mariana Moura, idealizadora da residência,
firmavam ali um espaço-temporal de compreensão do artista e sua obra,
sobretudo do ponto de vista institucional e de fruição poética.

O filme
Ter ouvido, há cinco anos, uma líder da comunidade quilombola que chamamos de “aquele povo que vive ali” foi um disparo para ativar em mim
algo muito próximo de um reconhecimento afetivo. Um povo sem rosto,
“jogado” no mundo, desprovido de qualquer possibilidade de classificação,
desterritorializado, mas em luta. Neles não há um sentimento de vitimização, mas, sim, de expulsão da própria realidade.
Entendo o filme barro oco como uma experiência que desenho junto com a
comunidade quilombola do Barro Branco, como uma outra geografia que
não é a da demarcação que se dá pelo direito, mas um terreno cercado de
desejo. O filme alaga um campo onde as pessoas despossuídas antecipadamente da sua capacidade de existir fizeram da invenção seu campo de
luta. Painéis de LED montados na paisagem parecem divulgar axiomas.
“O osso é um barro branco oco”, “a liberdade real é uma raiz”, “devir sujeito” vêm com mais força na medida em que a palavra neste caso é mais um
índice do que o lugar em si, como um dispositivo para criar conexões entre
palavra e imagem, como uma colagem ou um texto-escultura.
A obra comissionada, desta vez por um instituto cultural criado na região
onde nasci, fez emergir mais uma vez esse meu estado constante de luta e

comprometimento com as causas que dizem respeito ao direito de existir,
memória e devires. Como um assunto urgente e fortemente tocado dentro
do meu campo sensível de investigação artística, os trabalhos são mais perguntas do que resposta: que corpo é esse? Que lugar é esse? De onde vem o
direito? O filme é um inventário sobre o direito de existir e de que maneira
há uma intercessão entre a arte e esse direito. O conceito “devir quilombo”
é uma anáfora que instaura mais potência no direito de existir dessa ou de
outra maneira, ou de nenhuma maneira, foi o que produziu intensidade
nesse projeto, sobretudo quando essa questão, no caso do filme, é tanto
estética quanto política.
O filme quer tratar a existência como problema e pensar se este “problema”
de fato não é em si já uma questão, uma vez que existir não se coisifica. No
mapa do mundo, “aquele povo que vive ali” ocupa que lugar? Interromper
essa invisibilidade é o meu campo de ação, e tratar disso através do cinema
é injetar potência na criação de realidades de um povo sem tempo, sem
espaço, que vive despossuído de todos os direitos, mas como possuir, se aos
olhos do Estado eles são “aquele povo que vive ali”?
Ter que provar que são quilombolas, por exemplo, já é perder-se. Na cena
das crianças “brincando de luta”, sombras se agigantam e, nelas, todas as
entidades subsistentes se erguem, fragmentos de lembranças, de promessas
esquecidas, o negro ou o branco, como derradeiros limites. Na cena há
uma vitalidade, uma força à qual eles pertencem, o princípio de diminuição dos corpos das crianças é substituído pelo crescimento das sombras
surgindo novas entidades. Talvez seja essa a função do filme, povoar novas
entidades em zonas de aridez naquele “ali” onde vive um povo. Como
colocar um “povo novo que vive ali”, por exemplo, naquele lugar branco,
negro, oco, no silêncio? O filme é mais uma tentativa da arte de dar conta
de questões para não antecipar sua própria morte.
Desapego a um passado de estereótipos subjetivantes e perversos, tratar
desse assunto é algo que me faz investigar dentro do meu próprio terreno
através de obras que se dispõem a resolver problemas, acionando mecanismos conceituais e poéticos, o que acaba, por fim, criando um campo
complexo e problemático de criação de sentido. Eu não crio nada, eu rein-

vento, organizo e desorganizo coisas. Isso está muito claro nos meus trabalhos com a palavra, as flexões semânticas, os anagramas, os diagramas, são
antecipações de um terreno, de um lugar, mas, na maioria das vezes, são
ações sobre palavras.
Um dos meus trabalhos mais recentes, um tricô com tripas bovinas, poderia ter sido produzido no começo de tudo, no entanto, é umas das minhas
obras atuais. Não existe cronologia ou algum tipo de lógica no meu trabalho, não há “coerência”. Minha produção é um devir esquizo, não tem
começo, meio nem fim, não tem nenhum compromisso com a história, é
um processo constante de ativação do sensível. Isso de dirigir performances
com atores e tratar da questão dos direitos do homem sempre esteve presente quando articulo poder e subjetividade.

Na obra de Carlos Mélo, reinos vegetal e humano se desterritorializam
em sua ordem interna, bem como em sua relação. Internamente, até o
esqueleto, o mais básico e mais duro nos mamíferos, perde a imagem
de sua ordem funcional, extensiva, para que se libere o acesso à sua
processualidade intensiva. Ossos aproximam-se de cabelos, nas mais
inesperadas composições; também externamente, flores inesperadamente os atravessam. Estas, apenas esboçadas, parecem emergir de uma
dificuldade do gesto, tensionado entre, de um lado, o vício de fazer-se
sob a forma de desenho para fins científicos ou pedagógicos (ilustração
das coisas pelo lado de fora, o mais óbvio) e, de outro, sua recusa de
submeter-se à ordem oficial do mundo, para atingir as coisas em sua
qualidade sensível. A flora, a anatomia, suas espécies, suas categorias…
Em contraste, o retrato do inapreensível, o menos óbvio. Nesses desenhos,
tudo se junta e se disjunta.
SUELY ROLNIK

Uma escultura em que os ossos usados no filme são expostos, de maneira
rigorosa, organizada numa estrutura de ferro de 3 metros de altura e 6 de
cumprimento, faz um contraponto producente muito similar à performance da tripa de boi. Há um construtivismo estranho e obsessivo que parece
algo em torno de um colecionismo, ou um tipo de organização das coisas
no mundo. Ficar diante dessa obra, com seu cheiro, sua frequência, é como
desfazer a ideia de antropologia como uma configuração real de um corpo real, original, que funcione com correspondência de corpo-Estado, um
corpo sob controle.
Nesse caso, esse bicho estranho, cuja estrutura óssea não remete a nenhum
ser humano ou animal, nos dá claramente a sensação de um novo corpo,
de uma nova natureza, ou uma tentativa de disciplinar o indisciplinável.
Construir um corpo que não existe, ou propor um conjunto de informações a partir de ossos montados lado a lado em vergalhões que, ao mesmo
tempo que dão algum tipo de forma, deformam qualquer ideia de forma
que tenhamos no nosso repertório de compreensão de um corpo. Um embate difícil entre o que poderia ser uma escultura, mas também uma instalação ou apensas exposição e composição de ossos a fim de estetizar e criar
um padrão “harmônico”, pode ser. Mas por quê?

O TEMPO,
A LINGUAGEM,
A TRANSGRESSÃO

“Eu é um outro.” A. Rimbaud
“Sou aquele que conhece os
recantos da perda.” A. Artaud
“O tempo não para e no entanto
ele nunca envelhece.” C. Veloso

Há, entre mim e você, um espaço, um vazio
a ser ocupado, um lapso de tempo, um
conflituoso caminho entre o Eu e o Outro. Os
sentidos são as ferramentas de comunicação
do sujeito com a paisagem que o cerca. O olho
pertence ao corpo, e a ele se condena; mas o
olhar supera esse limite, estabelece a essência
da alteridade. “Olhar é ter à distância.”1 Esse
olhar mira para fora e para dentro, descobre,
revela, tortura. A boca vocifera e o som
caminha pelo ar, reverbera, ressoa, silencia.
Tento dobrar, contorcer, travestir-me. Tento
inutilmente estabelecer limites, mas esse
meu Eu líquido transborda as marcas do
Ser. Ele alaga, ele afunda, ele é o criador dos
abismos. Ele é a pérola imperfeita, barroca,
oca. Ele é a morada dos conflitos, das tensões,
dos embates permanentes entre a carne e
o espírito, entre aquilo que pretensamente
é e aquilo que certamente se pressente. Ele
é assim, barro, essência, existência.
Ao longo dos últimos anos, Carlos Mélo
constrói um discurso poético que talvez possa
ser sintetizado como “corpo político”. Já no
início de sua trajetória profissional, o artista se
interessava pelos desdobramentos barrocos e
pelas tensões determinadas pela compreensão
dos limites da existência humana. O primeiro
encanto pelos adornos religiosos surgiu como
instrumento de pesquisa que logo derivou para
situações que superavam a determinação inicial
de sacrifício religioso atuando numa realidade
mais abrangente e complexa. A ovelha
taxidermizada se confronta com um vídeo dela
própria, viva, balindo, numa instigante relação

entre tempo e espaço, entre a suposta realidade
concreta e o mundo das imagens virtuais:
natureza-morta contemporânea. A partir dessa
janela, Carlos Mélo desvenda a paisagem de
seu percurso. Ele abandona de vez a placidez
do jardim perdido para se enredar – e enfrentar
– a densa floresta da existência humana, a sua
comédia, o seu drama, a sua miserabilidade.
Ando, por esses caminhos, comigo e com o meu
outro, meu companheiro e meu inimigo, e com
ele construo o meu discurso, a minha língua,
a minha voz. No início, como sabemos, era o
Verbo. “Tudo o que vale para mim vale para o
outro. Enquanto tento livrar-me do domínio do
outro, o outro tenta livrar-se do meu; enquanto
procuro subjugar o outro, o outro procura me
subjugar. Não se trata aqui, de modo algum,
de relações unilaterais com o objeto-em-si,
mas sim de relações recíprocas e moventes. As
descrições que se seguem devem ser encaradas,
portanto, pela perspectiva do conflito. O
conflito é o sentido do ser-para-outro.”2 	
O aprofundamento das relações determinadas
pela alteridade, na qual situações de conflito se
organizam na elaboração do discurso poético
do artista, direciona, em determinado momento,
seus interesses para o sentido dos signos
elementares da comunicação, apropriando-se
de anagramas (América/Iracema ou Agreste/
Resgate) que articulam jogos de pensar e sentir,
geografias essenciais, potências criativas que
ora aludem ao determinismo geográfico, ora
subvertem valores preestabelecidos, reforçando,
assim, os compromissos de transgressão
contidos no interior da pesquisa da ação

estética. Esse é o desafio, esse é o caminho da
construção de uma nova instância sedimentada
pela arte e que “se cristalizará, com efeito,
na tensão conflitiva interna ao sujeito, que
determina o despertar de seu desejo pelo
objeto do desejo do outro: aqui, o concurso
primordial se precipita em concorrência
agressiva, e é dela que nasce a tríade do outro,
do eu e do objeto”.3 Trata-se, no universo
das ações de Carlos Mélo, da consolidação
desse corpo político, aberto ao outro, em
movimentos e dobras, corpo barroco, corpo
oco, sem órgãos, vazio, livre de funcionalidade
e determinações, aberto à experiência, às
sensações e aos desejos. “Seria preciso dizer:
vamos mais longe, não encontramos ainda
nosso Corpo sem Órgãos, não desfizemos
ainda suficientemente o nosso eu. Substituir a
anamnese pelo esquecimento, a interpretação
pela experimentação. Encontre seu corpo sem
órgãos, saiba fazê-lo, é uma questão de vida ou
de morte, de juventude e de velhice, de tristeza
e de alegria. É aí que tudo se decide.”4
É esse corpo que vaga e alaga, reflete e
transforma a paisagem, que determina
a aventura de Carlos Mélo pelo agreste
pernambucano. O projeto de residência
patrocinado pelo Instituto Conceição
Moura permite ao artista realizar, em Belo
Jardim, uma série de ações e interferências
que sintetizam de maneira exemplar o seu
percurso artístico. O ponto de partida desse
processo acontece quando o artista trava
contato com uma população de moradores
quilombolas, estabelecidos num curioso

platô arenoso nas cercanias da cidade
denominado Barro Branco. Ao indagar sobre
o grupo, chamou-lhe atenção a maneira
recorrente como se referiam a eles, “aquele
povo que mora ali”. Todo o estranhamento
contido nessa expressão certamente deve
ter acionado os canais de sensibilidade do
artista; afinal, a provocação intelectual se
fazia evidente seja no pronome “aquele”,
referência de identificação do outro, que se
complementa com o advérbio “ali”, definindo
a localização de proximidade e estabelecendo
uma curiosa relação de diferentes e distantes
geografias, espaço de conflito, desafios de
alteridade tão provocadores para o artista.
Desde então, Carlos Mélo cria laços de
integração e afeto com a comunidade que
abraçou, promovendo uma série de ações
artísticas cujo objetivo é identificar laços de
ancestralidade comum e capacitar os atores
como agentes ativos no processo de construção
de uma cidadania participativa. As suas
experiências anteriores são confrontadas com
a realidade, e o artista propõe a construção
de uma grande cerca de ossadas bovinas a
ser instalada nos limites do quilombo, numa
faixa de terra de posse questionada legalmente.
Os ossos, estrutura e permanência de um
corpo ausente, são matéria recorrente nas
obras de Carlos Mélo. Além da evidente
associação com a essência humana e os limites
temporais, a vida e a morte, a plasticidade e a
modulação dos ossos os aproximam da ideia
de “um barro oco e branco”, nas palavras do
artista. Sete fileiras de quinze metros formam

um elemento de forte apelo visual, atuando
na paisagem como marca e marco de ações
culturais coletivas. Tal elemento sintetiza a
ação artística contemporânea, que extrapola os
limites estéticos para atuar como instrumento
de valorização de traços culturais comuns e, a
partir daí, inserir comportamentos de subversão
no sentido de provocar reflexões e construir
caminhos futuros regidos pela consciência,
pela liberdade e pela prática democrática.
Durante o processo de construção dessa
“cerca artística” de forte valor simbólico, a
comunidade quilombola também se ocupava
para recuperar o espaço comunitário, destruído
por um ato de violência. Essa conjugação
de atos fundamentais para a consciência
comunitária reforça a ideia de se valorizar
esforços culturais em lugares de fala nos
quais o passado é força de consciência e
transformação. Ao ampliar as suas atividades,
a ação contemporânea abandona o conforto
da exclusividade com a própria história, “a
arte pela arte”, para se inserir de maneira mais
contundente na realidade e nos problemas
do mundo onde vivemos. Entretanto, esse
posicionamento sugere novos desafios, novas
questões de caráter conceitual e operacional
fundamentais para que a instância artística
possa ser compreendida como veículo de
criatividade, de inovação e de provocação.
Mesmo partindo, como no caso específico
de Carlos Mélo e a comunidade quilombola,
de uma determinação ética que integra
e compromete os agentes envolvidos, a
arte contemporânea atua dentro de seus

princípios de reflexão existencial e de
subversão estética. Assim, ao mesmo tempo
em que cria laços de comprometimento, ela
investe na construção de um vocabulário
simbólico, na criação de pontes com o novo e
o inusitado, elaborando um discurso potente
e transformador num processo prospectivo,
mundo devir, dialética essencial do Ser.
A construção de um elemento escultórico de
quinze metros de comprimento composto
por ossos bovinos e instalado num terreno de
tensão e disputa fundiária se complementa
com a realização de um filme de quarenta
minutos dirigido pelo artista a partir do
roteiro elaborado por Sérgio Raposo. Eles são
os principais produtos materiais do projeto
de Carlos Mélo em Belo Jardim e ambos
se afirmam por uma potente linguagem
estética determinada pelo conflito, pela
transgressão e pela violência. Se a concretude
da imagem escultórica supera os limites
da clássica contemplação da obra de arte,
exigindo do espectador um envolvimento
mais amplo, afirmando-se como local de
encantamento, sacrifício e mistério, catedral dos
oprimidos, theatrum sacrum a dominar espaços do
sentir e do pensar, as imagens em movimento
recriam novas histórias, novas descobertas.
Ao documentar determinada paisagem, o
artista a retrata e a transforma. Esse é o seu
destino, essa é a sua sina: entender o mundo
como matéria plástica, maleável, identificando
elementos do cenário da vida e deles extraindo
inusitadas possibilidades. O filme caminha

em ritmo regular, numa espécie de presente
de continuidade no qual as imagens e fatos
se aderem e pouco a pouco compõem a
trama verdadeira do seu caminho. A câmera
movimenta-se em ritmos variados e as imagens
aéreas subvertem o ponto de vista tradicional,
criando momentos de delicada poesia onde
as referências geográficas são perturbadas
para o desafio e encantamento do olhar.
Imagens concomitantes da construção da
tenda comunitária e da cerca de ossos bovinos
criam paradoxos entre os tempos, os fatos, o
indivíduo e a comunidade, a voz e a vez, temas
sempre substantivos na trajetória artística de
Carlos Mélo. Há, no ritmo das imagens, uma
certa dose de melancolia, e mais uma vez a
pulsão da morte confronta a ideia da arte
como redenção e prazer. Nessa renda barroca,
Eros e Tânatos se enfrentam, afirmando as
intrincadas relações entre o Eu e o Outro, local
da ação determinada pela pesquisa do artista.
A potente intervenção artística de Carlos
Mélo junto à comunidade quilombola de
Belo Jardim se afirma como ato de liberdade
e conquista. Ela demonstra de maneira
inquestionável a capacidade da arte se
expressar como ferramenta de transformação,
engrenagem de um organismo articulado,
atuando como instância de conhecimento e
formatação de uma linguagem poética na
qual o passado e o presente sejam armas
poderosas de subversão da realidade tal
qual nos é apresentada. Determinado pela
inteligência, mas também, e principalmente,
pelo afeto e pela cumplicidade, Carlos Mélo

nos apresenta um valioso documento que
acaba por afirmar a importância da arte, cada
vez mais necessária nesse mundo repleto de
verdades mal contadas e carente de projetos
que possam fazer da vida humana algo mais
do que silêncio e medo. A arte aqui é território
de inovação e de liberdade e os seus frutos
hão de ser espalhados num doce banquete,
comunhão e festa. “Tudo passa sobre a terra.”5
MARCUS DE LONTRA COSTA
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O Alef

(símbolo arcaico
de Aleph que é uma
cabeça de touro)
Nesse instante gigantesco, vi milhões de
atos prazerosos ou atrozes; nenhum me
assombrou tanto como o fato de que todos
ocupassem o mesmo ponto, sem superposição
e sem transparência. O que viram meus olhos
foi simultâneo; o que transcreverei, sucessivo,
pois a linguagem o é.
[Jorge Luis Borges, in O Aleph]

Com efeito, certos lugares, certos
acontecimentos, certos objetos, certas
circunstâncias muito raros suscitam, quando
sobrevém que se apresentem ou que nos
envolvamos com eles, a sensação de que
sua função na ordem geral das coisas
consiste em nos pôr em contato com o que
há de mais profundamente íntimo, de mais
quotidianamente turvo e mesmo de mais
impenetravelmente oculto.
[Michel Leiris, in Espelho da tauromaquia]

Em hebraico, a primeira letra do alfabeto
é alef, que significa, também, touro. Para
Jorge Luis Borges, Aleph é uma revelação
alquímica e cabalística: um ponto no
espaço que contém todos os pontos. Sobre
esta esteira epifânica, em uma narrativa
claramente copiada de Borges, vaguearei
minha experiência barro oco de Carlos Mélo.
Aproximadamente três anos atrás, Carlos
Mélo relatou-me o projeto com a comunidade
quilombola do Barro Branco, em Belo Jardim,
Pernambuco. Me lembro que, ao ouvir a
descrição da cerca de ossos bovinos que
levantaria no território da comunidade, abriu-se um Alef. A primeira imagem que apareceu
foi a Catacumba de Paris, um excêntrico
ossuário humano cuidadosa e geometricamente
organizado. Vi um horizonte, vi uma aurora,
vi a brutalidade de um matadouro, vi Krishna
e Radha, vi uma tourada, vi a Casa de
Astérion. Imaginei a comunidade erguendo
esta divisa em um gesto de reconstrução
de uma hecatombe literal: o sacrifício de
100 cabeças de rês para um deus qualquer
em um rito de reapropriação de terras.
Imagens fascinantes provocam outras imagens
da mesma envergadura. No entanto, a questão
principal que engendrava Carlos Mélo no
projeto barro oco era uma frase ouvida ao
tentar se informar sobre a comunidade do
Barro Branco. A frase-resposta consistia em
um lacônico “aquele povo que vive ali”.

Junho de 2018. Visito Barro Branco e a
instalação que se alastra pela propriedade
particular invasora das terras da comunidade.
Ao contrário da aurora imaginada, chovia e
fazia frio. Ainda assim, a cena me arrebatou:
assim como nas Catacumbas de Paris, os ossos
bovinos estavam organizados por tamanhos
e classificação: escápulas, fêmures, rádios,
metacarpos e costelas. Assim como Héricart
de Thury (1774-1854), Carlos Mélo organizou
meticulosamente as ossadas de forma que,
quando a luz as atravessava, formavam-se
sombras duplicando o muro em desenhos
formados no chão. A cena se completava com
um cavalo que estava no terreno. Melhor a
cena se tornou quando o Sr. Antonio, dono
do cavalo, apareceu. Um senhor sério e gentil,
vestindo uma camisa vermelha que destoava
da paisagem, preocupado com a plantação de
mandiocas e com a insubordinação do animal
sem cabresto. Me rendi: há um encantamento no
lugar e nas pessoas que compõem Barro Branco.
Finalmente acontece a convergência entre aquilo
que eu via no trabalho de Carlos anos atrás e o
que ele de fato tinha experimentado em Barro
Branco. A frase “aquele povo que vive ali” se
transformou em um letreiro de LEDs instalado
na estrada que dá acesso à comunidade. Esta
imagem é o desenrolar inicial do filme barro
oco, em que Carlos transcreve tal ensaio. Em
uma primeira mirada, identificamos nesta frase
um certo ar de desprezo submetido a um juízo
velado no espaçamento das letras que correm ou
no tom de voz de alguém que a expressa, pois
“esse povo” não tem nome e “ali” se configura

em qualquer lugar. No entanto, em um jogo
de inversão, entre um eu e o outro, podemos
considerar um pluralismo existencial: “esse
povo”, o outro e “ali”, um lugar desconhecido e
que talvez nos cause medo, guardam a potência
de existir. Com todo o respeito ao “Admirável
gado novo” de Zé Ramalho, não se trata de
“vida de gado, povo marcado, povo feliz”. Quero
evocar aqui a energia vital do touro inicial de
Alef. O touro não como o monstro a temer, mas
a alteridade que impulsiona outros corpos a
lidarem com aspectos narcísicos de si mesmo.
A convivência mínima com a comunidade
quilombola do Barro Branco nos arremessa
para este lugar. Há um invisível que só o estar
lá proporciona: assistir à concentração de
Cícera, a sua destreza em um dia dar conta das
galinhas, matá-las, limpá-las e vender na feira,
no outro dia fazer panelas de barro e em outro
ainda dar assistência a alguém que precisa de
cuidados espirituais. O mesmo se refere a Elaine
Lima, que, ao mesmo tempo em que se ocupa
das questões políticas da comunidade, quer ser
doula e busca orações para se dispor aos partos.
Ao tio da Elaine (não me lembro do nome), que
recebe um baobá em seu sítio como quem recebe
uma pessoa querida em um gesto de alegria
indescritível. Não há nenhum romantismo
neste relato. Barro Branco é vivo: tem espessura,
densidade e contradições. Barro Branco é touro,
Barro Branco é boi. Uma certa antítese da força
fecundadora de um e, do outro, a sublimação
da energia vital para uma esfera além.

É neste encontro que Carlos Mélo faz sua
pesquisa. barro oco é uma investigação sobre o
estado bruto da identidade, dos acontecimentos
que tangenciam as bordas do sujeito. barro
oco, assim como a performance Tripa – onde
Carlos tece as tripas do boi como uma moira
a tecer um destino –, são espelhos dessas
bordas, pois tratam de temas como a vida e a
morte, acrescentados ao tema mais corrosivo
de todos, que é a impossibilidade de existência.
Neste contexto em que a história do Brasil
(por que não dizer do mundo?) é revisitada, a
reforma da cobertura da tenda de reunião
da comunidade se justapõe à montagem da
cerca de ossos. Esses acontecimentos são
entremeados por mandingas misteriosas e
brincadeiras de crianças. Entre rezas, cotidiano
e relatos reais, Carlos Mélo sacrifica o gado,
mas, como Hermes, ele retesa a pele e os
nervos em um oco, faz uma lira e nos oferece.
SUZY OKAMOTO
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Embora a irresponsabilidade da arte tenha sido arduamente defendida por
muitos, contraditoriamente, ao longo dos séculos, em seu panteão, ela tem
desempenhado um papel fundamental e determinante em nossa sociedade.

3
Além de ser um campo de experimentação sensível e se furtar do compromisso com o inteligível, através dela, nós temos representado o mundo. Sedimentado identidades, erguido estátuas, gravado o tempo, legitimado a história,
e, sim, temos exercitado a subjetividade enquanto construímos imaginário.
ORA, por mérito ou acaso, em função dessa desajeitada potência, a arte
tem sido uma ferramenta muito usada para sublinhar e erigir verticais poderes, assentando uma perspectiva que ainda tem forte reflexo nas dinâmicas sociais na contemporaneidade.
Mas neste contato improvisação, entre exercício artístico e representação
social, quem tem narrado corpos como cavalgáveis? Quem finalmente assina a autoria deste imaginário?

3NTÃO N0S TORNARAM AQU3L3 POVO QU3 VIV3 ALI, NA
BORDA DA HUMANIDAD3?
Nós, sujeitos negros, temos sido sublinhados por mãos brancas dentro da
historiografia da arte com a densidade de uma folha de 36 gramas. Y nosso
retrato tem sido demasiadamente contaminado pelo reflexo do desenhista.
Y estamos cansados: pintam-nos de branco machado quando não nos
querem alvo, e nos rascunham planície quando querem mensurar o planalto que é nossa identidade.

Em função de uma política de extermínio e sua consequente representação,
do imaginário à experiência, convivemos com a ideia de que nossos corpos
são exemplares para a política da diferença. E mesmo hoje, no seio do debate racial no campo das artes, ainda convivemos com o duplo selvagem:
ora indomável bicho do mato, ora sedutora sereia.
Sim, inevitavelmente, a forma com a qual somos ainda hoje identificados
ou desidentificados é fruto de uma prática intensa de pormenorização da
nossa existência, através do sublime exercício da arte. Y, embora eu identifique que nosso cansaço seja oriundo de um corpo insistentemente discutido
na ordem do dia, sinto que a linguagem como responsável pelas históricas
representações pode fatalmente romper estigmas.

A F0RMA POD3 S3R P3RV3RSA?
- discutir linguagem é liberdade, mas a luta ocupa muito -

- como pode o que é matéria se tornar invisível?
- é sempre difícil desenhar aquilo que quase não foi visto.
- como fazer com que pretos se obliquem no desconhecido?

3U QU3R0 D3SCANSAR M3U PR3T0 D3SASSOSS3GO 3M S3U
BRANC0 TRAV3SS3IRO

Nossos olhos brasileiros foram talhados a ler subalternidade na diferença,
a partir da assimilação de poderosas imagens. O preto forte, a ama de leite,
a explorada cativa da família, a preta raivosa. Entre a realidade e outras
fábulas, há uma fresta concreta neste líquido equívoco: nossa resistência,
nosso ensejo para o deslocamento dos estereótipos, nossa habilidade com
os movimentos; nosso pensamento de fronteira.

- e falar sobre a construção da branca imagem da superioridade e sua indissociável benevolência;
- e pensar que a herança comum aos profissionais brancos das artes é sem dúvida o direito de locução; a possibilidade de representar a si e inventar os outros;
- e achar urgente contar que a consequência deste direito é a responsabilidade;

E, mesmo que hoje nos pareça possível falar muito sobre o perigo da história, sobre contemporânea colonialidade, de alguma maneira ainda precisamos conviver com a necessidade dura de ter que narrar mais a ferida
do que conviver com o que nos cura. Sinceramente, entendo que a branquitude deve se responsabilizar pela sua grande obra da modernidade: a
redução do negro. Assim sendo, nos resta espaço para nos inscrevermos
no mundo como gente: que tem sonho, medo, potência, desejo. A grande
dívida da arte com o sujeito negro é nossa subjetividade.

3U QU3R0 3SCR3V3R M3SM0 NOS CVD3RN0S BRANCOS DA
HISTÓRIA
- ou anotações práticas para invenção de novas técnicas -

1. reparação histórica não dilui em água. 2. responsabilidade não dissolve com tíner.

Responsável por representar a inesgotável beleza e a inestimável feiura do
mundo, um dos direitos conquistados da arte é, através do exercício de sua
liberdade, inventar e demolir mundos.
Y nesta ficção brasileira, se existe um papel próprio do artista, levando
em consideração seu lugar de interlocução com o mundo, é lembrar-se de
tratar com dignidade as relações entre sujeitos, representação, memória,
direito à fala e história. Pra que a gente finalmente possa se dedicar à nossa
poesia agora.

Erlene Melo
Entrevista

KIKI MAZZUCCHELLI

A preparação que antecedeu as filmagens de barro

oco contou com dois momentos fundamentais na conceitualização do trabalho: o
processo de escuta da comunidade quilombola do Barro Branco, conduzido por
Tarcísio, e a oficina de preparação de atores que você realizou com este mesmo grupo.
Desde o início da residência, Carlos Mélo tinha muita consciência das potenciais
dificuldades e dos riscos de se realizar um filme em torno de uma comunidade à qual
não pertence. Portanto, essas duas experiências, cada uma a seu modo, buscaram
promover uma aproximação com a subjetividade dessa população como uma
forma de evitar uma abordagem etnográfica ou colonialista no sentido clássico.

ERLENE MELO Sim, algo que se dá a partir da sensibilidade. Eu acredito que, quando Carlos concebeu a ideia do trabalho, ele intuitivamente
já tinha essa certeza de que era a partir da sensibilidade que ele conseguiria se aproximar desse lado humano, de cada indivíduo que vive naquele
lugar, naquele espaço, com muito cuidado e com um olhar para o interior
de cada um. Porque há uma linha muito tênue entre ser invasivo e pedir
permissão pra entrar. Quando ele me falou sobre o trabalho, eu tive certa
dificuldade para entender o que de fato ele queria de mim, quais eram a
sua expectativa e o seu objetivo com esse encontro em três dias de trabalho.
Então pensei como atriz e artista: o que é mais importante para fazer com
que o ser humano se disponibilize para a câmera? Neste caso, levando em
consideração a maneira como Carlos estava tratando o filme, concluí que o
ponto de partida seria que a comunidade estivesse conectada à sua função
naquele momento da filmagem. Então me perguntei como eu poderia ativar essa disponibilidade de cada indivíduo para a ação em si. Porque existia
certo receio de que eles travassem com a presença da equipe e com toda a
parafernália do cinema.

KM

Você poderia contar um pouco mais sobre seu trabalho?

KM

E, no entanto, o caso dos moradores do Barro Branco é diferente,

pois não se trata de construir um personagem, mas de um trabalho de

EM Eu sou atriz e foi a primeira vez que preparei um grupo para um
projeto audiovisual. Em meu trabalho, tenho vivências em outros lugares,
sendo preparada para processos diferentes. Cada trabalho exige de mim
uma preparação que passa por um ou outro lugar. Em seu coração, você
tem que encontrar aquele ponto de brilho do personagem.

CRISTIANA TEJO Você fala da pulsação, da intuição, ou
do coração no sentido do ritmo cardíaco do corpo?

EM O coração te dá a temperatura do personagem, o temperamento do
personagem. Foi por isso que, com o grupo do Barro Branco, eu busquei
fazer um trabalho a partir da meditação e do encontro com a respiração,
para que eles pudessem se conectar com o coração deles. Para, a partir
daí, entender o que significa pisar no chão, caminhar naquele espaço que
é deles por pertencimento. A impressão que tive no primeiro encontro foi
de que eles não se relacionavam com aquele espaço, eles não se olhavam
entre si, havia certo pudor. Voltando a falar do meu trabalho, eu entendo
que ele acontece de dentro pra fora, seja o que for: comédia ou drama, o
teatro, o cinema, a televisão... O que vai te alimentar, o que vai te manter
vivo com algo muito potente para você dar vida a um personagem é esse
coração. Óbvio que há toda uma pesquisa e que você parte de observações
externas, se alimenta de um cotidiano para entender o lugar e a fala do
personagem. Esse ambiente te alimenta com informações quase cirúrgicas
na medida em que você investiga tudo que pode acrescentar a esse mundo.
Mas o personagem vivido por Erlene é um, e o mesmo personagem vivido
por outra atriz é outro totalmente diferente.

buscar que sejam eles mesmos na frente de uma câmera de cinema.

EM O que muitas vezes é o mais difícil. Foi exatamente o que pensei
num primeiro momento: quero trabalhar a inexistência da câmera; que,
entendendo que existe uma câmera, eles esqueçam sua presença, porque
nada deve ser feito para a câmera. Quando entendi como Carlos iria filmar durante aquela semana de ação, percebi a importância de não ter
apresentado um roteiro predefinido para esse grupo em nenhum momento
anterior à filmagem. Eles não se armaram, não prepararam nem ensaiaram nada, que é algo que poderia ter enrijecido o pensamento e o corpo no
momento da ação. Então fui percebendo o quanto eles poderiam avançar
nesse sentido ao longo dos três dias, e foi muito evidente a mudança no
grau de entrega deles. O que não existia no primeiro dia da oficina era
essa disponibilidade do olhar sem pudor, de confiar mais naquela pessoa
que estava chegando ali, ativando um lugar muito sensível. Eles foram se
abrindo de uma forma que foi surpreendente para mim, entenderam muito rápido o lugar do trabalho. Eles estavam prontos para o trabalho. A
parte da meditação foi um aspecto que fiquei com certo receio de trabalhar já no primeiro dia, porque um lado meu pensava que eles precisavam
de respostas muito objetivas. Mas segui minha intuição acreditando que
o que eles precisavam era perceber o trabalho, perceber a importância
deles naquela obra, um trabalho que era simplesmente ser. Segui por esse
caminho, e foi muito gratificante perceber o quanto eles confiaram nessa
intervenção. Chegar como uma pessoa branca de outro universo e entrar
ali sem entender de fato a realidade deles é um processo muito delicado; no
entanto, eu senti essa confiança, pois eles se colocaram muito disponíveis
para acreditar e entrar no trabalho.

KM

O seu trabalho teve um foco na subjetividade de cada um, privilegiando

CT Para além do trabalhar para sobreviver.

o aspecto das relações humanas. Segundo seu relato, me parece que, ainda
que o período da oficina tenha sido breve, esse processo de aproximação
e abertura dos indivíduos aconteceu de forma muito rápida.

EM Surpreendentemente. Eu percebi que, para trabalhar da maneira
que propunha, eu também precisava estar lá no momento presente para
então perceber onde poderíamos chegar juntos. Eu jamais poderia chegar
naquela situação com algo já formatado. Meu trabalho era com o momento presente e com o retorno que eu tinha a partir do que estava propondo.
Era esse meu maior desafio. Então pude, a cada dia, perceber o que eles
estavam me pedindo. Eu gostaria de ter trabalhado o corpo deles em jogos
por mais tempo. No segundo dia, a gente não fez a meditação justamente
porque eu queria explorar mais o grupo e, no entanto, no terceiro dia eles
pediram que voltássemos à meditação.
KM

Então você desenvolveu as atividades de acordo com a necessidade do grupo.

EM Sim, e presenteei a comunidade com o CD da meditação guiada.
Conversei sobre a necessidade de eles continuarem esse trabalho individualmente ou em grupo, para que pudessem dar esse tempo para eles mesmos, pois relataram que o momento da meditação foi muito importante
para desacelerarem. E é muito louco imaginar que aquelas pessoas, naquele lugar, precisam desacelerar.

EM Algo que ficou marcado em mim é o quanto Elaine vive em luta e o
quanto dói essa luta. Durante a meditação, ela sentia uma dor física. Para
mim, isso foi inesperado, pois na minha imaginação ela talvez fosse a pessoa mais disponível, pelo seu envolvimento, urgência e representatividade
do trabalho, mas na realidade ela era quem tinha mais amarras.
CT Ela está armada em luta.
EM Cheguei à conclusão de que essa luta dói, a luta trava o corpo dela.
Os que estavam ali sem tanta consciência do que precisavam fazer para
contribuir com essa luta estavam mais disponíveis, acessavam esse lugar
com mais facilidade. Elaine conseguiu perceber isso física e emocionalmente no segundo dia. Em um relato, ela disse: “Hoje eu entendi esse lugar
de abandonar o corpo e, a partir desse momento, acordaram meu corpo.
Agora que eu esqueci o meu corpo eu posso lembrar que ele existe, acordando meu corpo com a consciência, e definir pra onde ele vai, eu não
saio caminhando sem um destino, sem um foco.” Meu corpo vai. Seja meu
pé que está me conduzindo, seja meu cotovelo que está me deslocando
no espaço, qual ponto do meu corpo está vivo e presente no momento de
caminhar naquele chão, naquele barro. Quantos não estavam pisando de
fato no chão? Então eu busquei despertar o olhar para si e o olhar para o
outro, o olhar para si e o olhar para a terra que é deles por pertencimento.
Foi esse o caminho.

CT Mas eu penso que é por viverem em estado de permanente ameaça.
É sobre outra noção de estresse. O desacelerar no sentido até mesmo de

KM Quantas pessoas participaram da oficina?

sair desse contexto de fora, turbulento, complicado, e conectar-se consigo
próprio em comunidade, o desacelerar no sentido subjetivo.

EM E existiu o reconhecimento de ser merecedor desse tempo, de fazer
algo de bem para si mesmo.

EM No primeiro dia, tive um grupo de quinze pessoas aproximadamente, e os que ficaram até o final foram uns dez. Tivemos também um dia extra para alguns adolescentes que estudam à tarde e não podiam fazer parte
do outro grupo. O trabalho com eles foi de resgate da criança interior e eles
têm isso muito vivo ainda. Não estão desconectados, pois ainda sobem em
árvore, pegam fruta, então há neles uma presença da natureza e da terra

ainda muito viva, eles não se distanciaram disso. Claro que, se tivéssemos
mais tempo com eles, teria sido muito mais rico. No grupo dos adultos da
tarde, as crianças entravam também de acordo com a vontade delas e de
modo muito respeitoso. O que elas tinham vontade de fazer elas faziam no
tempo delas, sem interferir no trabalho do grupo.
KM

Na sua opinião, qual foi o aspecto mais significativo para eles nessa experiência?

EM O olhar pra dentro.
CT No movimento das feministas negras, por exemplo, uma das principais questões
é o autocuidado, pois são corpos muito machucados e atravessados por muita violência.
Há dificuldade de acessar as próprias emoções, pois elas têm que se embotar muito
para poder sobreviver na sociedade e com os pares. É tudo tão difícil que o lugar
das emoções não é um lugar possível. É interessante seu relato sobre Elaine, pois,
no final das contas, é uma armadura para enfrentar um cotidiano de violência.

EM É claro que não tenho propriedade para falar sobre isso. Como
mulher branca, eu posso falar da minha experiência como mulher, como
nordestina, mas jamais teria propriedade de falar como uma neta de quilombola que reivindica o direito de ser quilombola. Mas, em relação ao
que você fala, creio que estamos lidando com essa realidade hoje de uma
forma muito rasgada, e todas as minorias estão ganhando essa voz. Então,
quando uma mulher que sofre opressão ou quando um negro reivindica
seu direito de estar na sociedade, só eles sabem sua própria dor. E, sim,
para se defenderem, se armam, e pra mim foi muito revelador perceber
que isso dói. Elaine guarda isso no corpo, a luta dela dói.

KM

E para você, qual foi o grande ganho pessoal com a oficina?
EM O trabalho ficou guardado em mim para sempre, porque eu aprendi
muito e encontrei lugares como atriz que jamais pensei que seria possível
acessar. Para mim, foi extremamente revelador e de uma riqueza que não
tem como definir. Eu tive a confirmação do quanto a mentira não serve
para o ator: quando se pensa em atuação, a mentira não serve. A gente trabalha com esse pensamento durante uma vida inteira, temos sempre nossos
artifícios, uma carta na manga, um lugar mais confortável, mas agora, após
ouvir o depoimento dos moradores do Barro Branco sobre a oficina, eu me
pergunto: como ter essa propriedade do que se fala quando se está atuando? Como ser tudo isso?

Carlos Mélo
Entrevista por
Cristiana Tejo e
Kiki Mazzucchelli

1
A obra de Carlos busca afirmar o singular,
o intensivo, o afetivo. O próprio artista
assim formula o processo que a permeia:
“são trabalhos cuja prática, silenciosa, é
como tatear para dentro – e isto implica
em um estado permanente de relação,
não apenas com as ações sutis de um
corpo sob os estímulos do mundo, mas
também com um ‘planar’ interno. Ou
seja: corpo oco. Cujo interior não é só
meu, visto que pertence ao mundo.”
No parágrafo acima, que termina com
essa formulação sua, a Suely Rolnik faz
uma leitura da obra Carnos (2003) a partir de uma chave deleuziana que, a meu
ver, é uma abordagem muito alinhada
com o seu pensamento. Em uma de
nossas conversas, você mencionou que
ela inclusive sugeriu uma analogia entre
a noção de “corpo oco”, que subjaz uma
série de trabalhos desenvolvidos por
você, e o conceito de “corpo sem órgãos”
de Deleuze e Guattari. Gostaríamos de
saber um pouco mais sobre como você
chegou a esse conceito de corpo oco e te
pedir para dar alguns exemplos de como
isso aparece em diferentes trabalhos.

O Corpo Oco é uma espécie de devir
corpo, um corpo aerado, trans, de
passagem ou em formação. Um corpo
genérico, um corpo plataforma, espécie de
“self móvel”. Ao compor “ocorpobarroco”,
eu ouvi o “corpo oco” como um ruído
familiar, onde o meu corpo surge no
trabalho não como uma representação de
mim mesmo, mas uma “forma” que olha
o mundo e é refletida e atravessada por ele,
não é o lugar do corpo no mundo, mas
um corpo-mundo. Não há “rostidade”;
por exemplo, o rosto não é um lugar, um
ponto. Em toda a série Carnos, não há um
rosto, há um abismo, como Winnicott,
que apresenta na sua concepção de
um self dialeticamente constituído na
relação com outras pessoas. Entretanto,
para além de mecanismos de projeção e
espelhamento, o “corpo oco” ressalta que
a internalidade e a externalidade do objeto
são necessárias para o reconhecimento
do outro e o estabelecimento de
relações alteritárias. Neste caso, o
“corpo sem rosto” é a entrada ou o
buraco para este lugar-comum.

No “CsO”, Artaud elaborou um plano
de purificação para gerar um novo
corpo que não era nem humano nem
metafísico, e ainda refratário e autônomo,
um corpo de resistência e intensidades: o
corpo sem órgãos. O profundo mergulho
no abismo da rostidade e entrega em
suas experiências que ajudam a ver a
arte como resistência (atletas afetivos,
partituras físicas) e um organismo afetivo
análogo, que é paralelo ao outro, que
é como o duplo do outro, é o grande
planar do “corpo oco”. Lembrando
Kazuo Ohno, “preciso desabrochar até
onde for possível, com toda a alma”.
Assim como Artaud, no México tive
experiências com o peiote que me fizeram
ter uma nova visão da relação com o meu
corpo, uma ideia de subversão e encontro
com a natureza e sua força telúrica. A
arte personificada como a retirada da
máscara que carregamos diariamente,
recriando a emoção da experiência da
não-representação, e fugindo do conceito
textocêntrico, falando diretamente ao
centro dos sentidos, e não da mente com
seus filtros morais. O “corpo oco” é um
corpo sem Estado, um corpo de guerra.

2
Você poderia falar um pouco
sobre como surgiu o projeto
do filme barro oco? Como se
deu seu primeiro contato com
a comunidade quilombola
do Barro Branco? O que o
afetou ao entrar em contato
com esta comunidade?

Ter ouvido, cinco anos atrás, que a
comunidade do Barro Branco era tida
como “aquele povo que vive ali” foi
um disparo para ativar em mim algo
muito próximo de um reconhecimento
afetivo, de certa forma; um povo sem
rosto, “jogado” no mundo, desprovido
de qualquer possibilidade de classificação,
desterritorializado, mas em luta. É um
campo de construção simbólica do meu
trabalho artístico. No entanto, neles não
há um sentimento de rejeição, mas sim
expulsão da própria realidade. Entendo
o filme como uma experiência que
desenha uma outra geografia que não
é a geografia da demarcação que se dá
pelo direito, mas um terreno cercado
de desejo. O filme é uma ponte que me
liga ao povo que é o meu povo, e esta
foi a maneira que encontramos de nos
atravessarmos, de nos reconhecermos
como despossuídos antecipadamente
de nossa capacidade de existir.

“Será que a existência,
em algum momento, é
um bem que possuímos?
Não é melhor dizer que
ela é uma pretensão
e uma esperança?”
ÉTIENNE SOURIAU

O encontro de corpos, esse preenchimento
de um espaço vazio, o Barroco como uma
maneira de contar este encontro com a
comunidade quilombola do Barro Branco
através do Osso Oco etc. O filme é um
inventário sobre o direito de existir e de
que maneira há uma intercessão entre
a arte e esse direito. O conceito “devir
quilombo” é uma anáfora que instaura
mais potência no direito de existir desta
ou de outra maneira, ou de nenhuma
maneira, foi o que produziu intensidade
neste projeto, sobretudo quando esta
questão, no caso do filme, é tanto estética
quanto política. O filme traz uma
urgência que é tratar a existência como
problema: existir realmente. É pensar se
este “problema” de fato não é em si já
uma questão, uma vez que existir não
se coisifica, o filme se coloca no meio
de um conflito entre o direito e o fato.
No mapa do mundo, “aquele povo
que vive ali” ocupa que lugar? Esta
invisibilidade é o meu campo de ação e
tratar disto através do cinema é injetar
potência na criação de realidades de um
povo sem tempo, sem espaço, que vive
despossuído de todos os direitos; mas
como possuir, se aos olhos do Estado eles
não servem para nada? Ter que provar
que são quilombolas, por exemplo, já é
perder-se. Como eles não têm os meios
de possuir a si mesmos, perguntam-se a
quem devem pertencer. Quem os colocou

naquele lugar? Quem fala, quem pensa
no lugar deles, nas suas cabeças?
Na cena das crianças “brincando de
luta”, sombras se agigantam e nelas
todas as entidades subsistentes se erguem,
fragmentos de lembranças, de promessas
esquecidas, o negro ou o branco, como
derradeiros limites. Na cena, há uma
vitalidade, uma força à qual eles
pertencem, o princípio de diminuição
dos corpos das crianças é substituído
pelo crescimento das sombras surgindo
novas entidades. Talvez seja esta a função
do filme, povoar novas entidades, em
zonas de aridez naquele “ali” onde vive
um povo. O branco, o negro, o silêncio,
o nada, como limites que encarnam a
luta que talvez inaugure uma espécie de
fim da arte? Como colocar um “povo
novo”, por exemplo, naquele lugar? No
branco, no negro, no vazio, no silêncio?
O filme é mais uma tentativa da arte de
dar conta de questões para não antecipar
sua própria morte: quadrado branco
sobre fundo branco, de Malevich, Cage
com o seu silêncio, os planos fixos, as
telas negras do cinema são exemplos
de limites intransponíveis. As imagens
cinematográficas com suas variações
cromáticas também instauram uma ideia
de limite, a sombra que produz entidade,
almas, espíritos, numa mudança de escala
através dos movimentos dos corpos; não
se trata apenas de criar almas, mas de
compor novos corpos. Os momentos

mais emocionantes do filme são aqueles
em que surge uma nova existência, como
se ela nunca tivesse deixado de existir.
Numa fala da Elaine, ela diz: “ir coletar os
ossos para escultura, fora da comunidade,
era como se estivesse trazendo para cá
algo que nunca devesse ter saído”, cuja
realidade não precisaria ser aumentada,
sem retratos-fantasmas, reflexos, jogo de
aparição, para trazer uma nova realidade,
ser o que são não bastaria? O Barro
Branco, o próprio branco, o próprio
barro, e daquele lugar ali, o ali, o povo
fora de uma modulação existencial entre
pertencer, não pertencer e despertencer?

3
As etapas que antecederam o período de filmagem
de barro oco, mais do que
simplesmente um período de
pré-produção, foram fundamentais na conceitualização
do projeto. Você poderia falar
um pouco sobre a importância
e o impacto do período que
você designa como “escuta”,
bem como sobre a oficina
ministrada por Erlene Melo,
sobre o projeto como um todo?

Era necessário entender como este
campo estava depois de tanto tempo. Eu
gostaria de acessá-los, de entender o que
tinha se passado, de me reaproximar, de
sentir o que eles poderiam perceber no
meu projeto, como algo importante para
eles. Eu gostaria de me envolver com a
comunidade, mas entendi que precisaria
de um tipo de contato muito próximo do
que eu considero como “abordagem do
sensível”, daí convidei um pesquisador do
núcleo de subjetividade da PUC de São
Paulo para um trabalho que denominei
de “escuta”. A ideia era ouvi-los; era,
através das ações, obter algum índice do
que estava acontecendo no Barro Branco.
As visitas diárias, os cafés, as conversas
longas, uma abordagem afetiva de trocas.
Ouvir e ser ouvido, mais adiante uma
oficina de interpretação; desta vez, um
processo mais corporal, físico, energético.
O corpo afetado se arma e se desarma e
aos poucos muito sensivelmente o meu
próprio corpo se desarmou. Na verdade,
todo o trabalho de “escuta” e “energético”
foi para meu próprio “desarmamento”.
Eles já estavam lá, na luta, na ação, eu é
que precisaria me juntar a eles. Todo o
trabalho foi clínico, mas uma clínica para
mim mesmo. Eu não estava pronto, eles
sim, eles estão sempre prontos. Eu estava
atento, a postos, mas não estava pronto. É
comum ver na arte contemporânea artistas
que vão numa comunidade e fazem fotos
e transformam isso numa espécie de
“retrato do outro”, se apropriam daquela

identidade e transformam num espetáculo,
muito convenientemente para atender a
uma demanda de fetichização etnocêntrica.
Quem é essa periferia? A antropologia
e a arte só fazem sentido se estiverem a
serviço da sensibilidade. Aquele povo
que vive ali sou eu. Tratar deste assunto
é tratar de mim também, portanto, todo
o trabalho feito anteriormente ao filme
foi muito mais para mim mesmo, no
sentido de me perceber diante do outro
que também sou eu, do que prepará-los
para uma foto que mais uma vez retira
suas almas em troca de um espelho.
Ao entender as atividades anteriores ao
filme, eu pensei, não há mais pessoas, há
processos, a única entidade a partir de
agora são os atos. Foi preciso entender
que, ao chegar no Barro Branco, não era
mais “os seres, mas entre os seres”. Toda
essa forma de aproximação é uma espécie
de “vitória sobre as sombras”, e sobre
a dúvida. O filme é uma esfinge à qual
devemos responder sem mesmo saber
qual a pergunta. Cada ação, cada etapa,
foi como uma “posição de existência”.
Os dois planos consentem – ou não – de
acordo com as suas respectivas exigências.

4
A centralidade do corpo é
uma característica marcante
da sua obra. Diferentemente
de projetos anteriores como
Véspera (2005) e Ouça (2007),
em barro oco é o corpo subalternizado que é dirigido por
você, não mais numa pós-performance, mas num filme.
Como se deu esse movimento
e que caminhos essa transição
aponta no desenvolvimento
da sua obra como um todo?

Trazer o corpo-submetido é de alguma
maneira uma forma de denúncia ou de
ativação de sintoma de uma sociedade que
explora e dessubjetiviza para ter controle
sobre os corpos. Não há transição, eu
não crio nada, eu reinvento, organizo e
desorganizo coisas. Isso está muito claro
nos meus trabalhos com a palavra, as
flexões semânticas, os anagramas, os
diagramas, são antecipações de um
terreno, de um lugar, mas na maioria
das vezes são ações sobre palavras não
inventadas. Em um dos meus trabalhos
mais recentes, eu faço tricô com tripas
bovinas; este poderia ter sido um trabalho
produzido no começo de tudo, no entanto
é umas das minhas obras atuais. Não existe
cronologia ou algum tipo de lógica no
meu trabalho, não há “coerência”. Minha
produção é um devir esquizo, não tem
começo, meio nem fim, não tem nenhum
compromisso com a história, é um
processo constante de ativação do sensível.

5
Questões territoriais já foram
abordadas em trabalhos
seus, como na performance O
que sobra (2006), em que um
ator nu se alimenta de uma
comida no chão sem a ajuda
das mãos, enquanto uma atriz
lê o texto “Todo homem tem
o direito à terra”. Como você
enquadra poeticamente em
seu filme a luta da comunidade
quilombola do Barro Branco?

A performance foi comissionada pelo
MAMAM, a convite do diretor na época.
A ideia seria uma espécie de “cerimonial
barroco”, flores, corpos nus, comida,
poesia encenada. Havia uma demarcação
feita por fitas autoadesivas no chão. Ali
uma ideia de território já estava muito
fortemente marcada não só pela “cerca”,
mas talvez pela ideia de limites entre o
eu e o outro, e em que momento isso
tudo viraria uma espécie de espelho
perverso onde o público também era
aquele corpo animalizado que comia
no chão sem usar as mãos, enquanto
uma repórter lia espontaneamente e
de maneira bastante improvisada.

“Todo homem tem direito
à terra, toda terra tem
direito ao homem...”
Isso de dirigir performances com atores, e
tratar da questão dos direitos do homem,
sempre esteve presente nos meus trabalhos
quando articulo poder e subjetividade.
Trabalhos como Ouça (2008), vídeo em
que uma atriz anda, cai e levanta; Terreno
(2004), vídeo criando territórios a partir
de objetos cercando meu corpo nu que
vão mudando de lugar; Extravio ameríndio
(2014), também outro vídeo em que
meu corpo se submete a um algoz etc.

Daí agora uma obra também
comissionada, desta vez por um instituto
cultural criado na região onde nasci, fez
emergir mais uma vez esse meu estado
constante de luta e comprometimento
com as causas que dizem respeito ao
direito de existir. Como um assunto
urgente e permanente e fortemente
tocado dentro do meu campo sensível
de investigação artística. Os meus
trabalhos são mais perguntas do que
resposta: que corpo é esse? Que lugar
é esse? De onde vem o direito?

6
O impedimento e a interrupção do discurso também aparecem com certa
constância em seu corpo de
trabalhos, a exemplo da série
Abismos (2007) e as fotografias de Véspera (2004). Seria
o barro oco um novo desdobramento desta discussão?

“A interrupção da percepção ilumina outras
questões”, diz a curadora e crítica de
arte americana Irene Small. Me incluo
nessa forma de produzir arte. O desvio,
a interrupção não apenas do discurso,
mas também dos suportes e da própria
poética, me interessam. Mas isso não é
um assunto ou discussão na minha obra.
Não coloco isso em questão, apenas
faz parte de um movimento natural de
investigação artística e afetações do mundo
e das coisas sobre meu corpo, meus
sentimentos e meu confronto com a vida.
Desenhar pode ser um documento tão
importante quanto performar, depende
do que me move, do que me toma. O
circuito da arte não acompanha certos
ritmos, mas também não sou do tipo
que dança de acordo com a música.

7
Parece que, no início de
sua trajetória, a sua investigação voltava-se para um
questionamento do lugar do
corpo no mundo, mas muito
a partir do Nordeste, numa
tentativa de complexificar a
visão estereotipada que os
centros hegemônicos lançavam para ele. Passados quase
vinte anos desses primeiros
trabalhos, o que você observa ao confrontar o momento
atual da região com aquele
contexto? Em sua opinião, o
que mudou de lá para cá?

Muito respeitosamente, isso de um corpo
que ocupa um lugar no mundo foi um
conceito criado por alguns críticos sobre
o meu trabalho, mas não está e nunca
esteve como ponto ou campo de ação
na minha obra. As questões do corpo
no mundo pertencem ao corpo e ao
mundo, eu sou um agenciador desse
conflito. Meu trabalho se dispõe a resolver
problemas através de mecanismos de
transgressões conceituais e poéticas, e
acaba por fim criando um campo mais
complexo e problemático de criação de
sentido. O corpo estendido e o território
expandido têm mais potência do que
ocupar um lugar no mundo ou resolver
questões históricas, “o centro do mundo
é onde estou, o resto é periferia”, diz o
artista José Rufino. Meu trabalho está
na contramão da história. Apagar para
mim é mais importante do que riscar, no
entanto, eu risco como uma forma de
potencializar o vazio ou colocá-lo em
questão. Não consigo ver hoje diferença
entre o que fiz e o que faço, para mim
meu trabalho é uma obra em constante
mudança, cujo movimento é de dentro
para fora, de fora para dentro, não existe
um corpo, um mundo, existe um exercício
constante de afirmação de uma existência.

8
Seria o barro oco seu
primeiro trabalho em
que o corpo é racializado?
Como você enxerga a questão do lugar de fala?

Uma pessoa que é obrigada a viver em
comunidade por causa da cor da pele é um
assunto que precisa ser incansavelmente
discutido. A definição de racialização é
bastante significativa no tocante à busca
da individualidade em decorrência da
exclusão social. O termo parece implicar
um sentido da própria raça, de alguém
dentro de uma apreciação do mais amplo
contexto racial; em outras palavras, a
habilidade de ver a vida e todas as suas
ramificações através da cor da própria pele
de alguém. Ser racializado é ser obrigado
a adotar uma visão limitada da vida. No
filme, temos claramente este exemplo.
Uma mulher jovem, negra, mãe solteira,
lidera uma comunidade quilombola.
Ela passa o dia cuidando da família,
conciliando conflitos de toda ordem, e à
noite vai para a escola na cidade. Pensar
na invenção como uma forma de existir
faz dessa mulher a criadora de uma
comunidade imaginária? Não, ela é autora
de sua própria história e representa tantas
outras mulheres negras que precisam se
reinventar a cada dia, tendo a invenção
como uma forma de (r)existir. No filme
barro oco, o conceito de quilombo se amplia,
como espécie de quilombo expandido.
Pensar nos quilombos urbanos, num devir
quilombo, e de que maneira, através

da diluição de estereótipos, podemos
entender que a questão está mesmo é
na cor da pele. Para isso, o filme é uma
reflexão em torno das questões mais
básicas e simples da existência do povo
negro brasileiro, sua forma de viver,
de se organizar e romper o alvo lacre
impermeável do poder racializador.
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